
Suplement diety ze składnikami
o właściwościach antyoksydacyjnych

4LIFE TRANSFER FACTOR
RENUVO™

Zmniejsza
 uczucie zmęczenia8

Zwiększa odporność 
na stres1

Właściwości 
antyoksydacyjne2 

Równowaga
 emocjonalna3

Układ
 nerwowy4  

Wzmacnia 
układ nerwowy7 

Wspiera 
układ odpornościowy6
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(1) Wyciąg z korzenia leuzei krokoszowatej zwiększa odporność organizmu na stres i wyczerpujące psychicznie sytuacje. 
      Wyciąg z owoców cytryńca chińskiego (schisandra) może zwiększać tolerancję na stres.
(2) Zawiera wyciąg z korzenia rdestu japońskiego (resweratrol).
(3) Wyciąg z korzenia śpioszyna lekarskiego (ashwagandha) wspiera równowagę emocjonalną i ogólne samopoczucie.
(4) Wyciąg z korzenia kurkumy przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
(5) Preparat sporządzony z siary i żółtka jaja.
(6) Wyciąg z owoców pieprzu czarnego wspiera układ odpornościowy. Wyciąg z korzenia kurkumy przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
(7) Wyciąg z owoców pieprzu czarnego wzmacnia układ nerwowy.
(8) Wyciąg z liści zielonej herbaty zmniejsza uczucie zmęczenia i osłabienia.

ADAPTOGEN I ANTYOKSYDANT



• Chciałbyś zaczynać dzień z lepszym 
   samopoczuciem fizycznym i psychicznym?

• Chciałbyś ochronić się przed skutkami stresu?

Jakie korzyści oferuje 4Life Transfer Factor Renuvo™?

1. Adaptogeny to naturalne substancje roślinne, które regulują 
funkcje organizmu oraz wzmacniają układy osłabione przez stres. 
Definicja Hiszpańskiego Towarzystwa Fitoterapii (SEFIT).

2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. Europejska Agencja Leków (EMA) 
potwierdza jej tradycyjne zastosowanie do zmniejszania zmęczenia i 
osłabienia.

3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum; ID 2115 (EFSA) Piper 
nigrum.

4. ID 4014 (EFSA) - Curcuma longa.

Wyciągi z roślin adaptogennych1: Wyciąg z korzenia leuzei 
krokoszowatej (Rhaponticum carthamoides) oraz wyciąg 
z owoców cytryńca chińskiego (Schisandra chinensis). 
Wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 
zmniejszający zmęczenie.2

Wyciąg z korzenia rdestu japońskiego (Polygonum 
cuspidatum) – bogate źródło resweratrolu o 
właściwościach antyoksydacyjnych.3

Wyciąg z owoców pieprzu czarnego, który ma właściwości 
antyoksydacyjne3, wzmacnia układ nerwowy oraz wspiera 
układ odpornościowy.

Wyciąg z kłącza kurkumy, który wspomaga 
funkcjonowanie układu nerwowego.4



INFORMACJE O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH
Dzienna porcja: cztery (4) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

120
ZALECA SIĘ PRZYJMOWAĆ PO DWIE (2) 
KAPSUŁKI DWA RAZY DZIENNIE NA PUSTY 
ŻOŁĄDEK, POPIJAJĄC 240 ML WODY.

83g
KAPSUŁEK MASA NETTO

SKŁADNIKI:
Wyciąg z korzenia leuzei krokoszowatej (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin), wyciąg z owoców cytryńca 
chińskiego (Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.), 
żelatyna, L-karnityna, wyciąg z liści zielonej herbaty 
(Camellia sinensis L. Kuntze), wyciąg z korzenia 
ashwagandha – śpioszyna lekarskiego (Withania 
somnifera L. Dunal), 4Life® Tri-Factor™ Formula 
(wyprodukowany z siary krowiej (mleka) i żółtko jaja), 
wyciąg z kłącza kurkumy (Curcuma longa L.), wyciąg z 
korzenia rdestu japońskiego (Polygonum cuspidatum 
Siebold et Zucc.), wyciąg z owoców czarnego pieprzu 
(Piper nigrum L.) i substancja przeciwzbrylająca – 
dwutlenek krzemu.



Profil produktu
Informacja do druku

Katalog 
produktów

Kup 
teraz

Ilość w dziennej porcji % ZDS*

*ZDS: zalecane dzienne spożycie

460 mg
440 mg
420 mg
380 mg
300 mg
100 mg

80 mg
70 mg

46,4 mg
30 mg

Rhaponticum (leuzea krokoszowata)
Schisandra (cytryniec chiński)
L-karnityna
Camellia sinensis (zielona herbata)
Ashwagandha (śpioszyn lekarski)
Curcuma longa (kurkuma)
Polygonum cuspidatum (rdest japoński)
Colostrum (siara)
Czarny pieprz
Żółtko jaja

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/PPS_RENUVO_PL.pdf
https://4lifetools.eu/media/EU_PL_Product_Catalog.pdf
https://poland.4life.com/corp/product/transfer-factor-renuvo-new-label/423


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