
Suplement diety na
dobrostan umysłu

4LIFE TRANSFER FACTOR
REFLEXION™

Zielony dziki owies
Avena sativa

L-teanina

4Life Transfer Factor™
 Formula1

(1) Preparat sporządzony z siary i żółtka jaja



72% dorosłych osób jest zestresowanych. 
Respondenci jako przyczynę stresu podają 
pracę i sytuację finansową1.

Ponad 40 milionów pracowników w Unii 
Europejskiej jest narażonych na stres związany 
z pracą2.

66% spośród nich za przyczynę stresu uznaje 
zbytnie obciążenie pracą3.
Szybkie tempo życia i codzienny stres 
mogą obniżać koncentrację i powodować 
rozdrażnienie.

Zastrzeżona mieszanka zielonego dzikiego owsa 
i L-teaniny.

100 mg 4Life Tri-Factor Formula w dziennej porcji.

Czy wiesz, że...?

Jakie korzyści oferuje 4Life Transfer Factor Reflexion?

[3] „Pan-European opinion poll on occupational safety and health”, 
       Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2013)

[2] „Badania nad stresem związanym z pracą”, Europejska Agencja 
       Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (2000)

[1] „Stress in America™”, Ankieta Amerykańskiego 
      Stowarzyszenia Psychologicznego (2015)



INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
Dzienna porcja: dwie (2) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

60
ZALECA SIĘ SPOŻYWAĆ DWIE (2) 
KAPSUŁKIDZIENNIE, POPIJAJĄC 
240 ML WODY.

39,59 g
KAPSUŁEK MASA NETTO

SKŁADNIKI:
wyciąg z zielonego dzikiego owsa (Avena 
sativa L.), L-teanina, substancja powlekająca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 4Life Tri-Factor™ 
Formula (sporządzona z siary (mleka) i żółtka jaja), 
substancja przeciwzbrylająca (stearynian magnezu), 
woda i substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek 
krzemu).

Ilość w dziennej porcji

800 mg
204 mg

70 mg
30 mg

Zielony dziki owies
L-teanina
Siara
Żółtko jaja



Profil produktu 
Informacja do druku

Katalog 
produktów

Kup 
teraz

Ostrzeżenia: Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie 
powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego 
stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w 
suchym i chłodnym miejscu.

https://4lifetools.eu/media/EU_PL_Product_Catalog.pdf
https://4lifetools.eu/media/PPS_Reflexion_PL.pdf
https://poland.4life.com/corp/product/reflexion/810


Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. 
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Obserwuj nas:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

