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Vitaminas C

Planavimas, organizavimas, 
streso valdymas ir sveiki 
įpročiai, tokie kaip gerai 
subalansuota mityba, yra 
puikūs ir lengvai pasiekiami 
įrankiai, galintys padėti mums 
atskleisti visą savo potencialą. 

AR NORITE IŠ SAVO TRENIRUOČIŲ 
GAUTI DIDŽIAUSIĄ NAUDĄ?

Kai mankštinamės ir siekiame konkrečių tikslų, yra trys 
dalykai, į kuriuos reiktų susitelkti: treniravimasis, mityba ir 
poilsis (jėgų atgavimas). 

Kai imamės tam tikro sporto, „tempimo pratimų“ reikia 
ir mūsų kūno vidinėms sistemoms – tam, kad gautume 
maksimalią treniravimosi naudą, mums reikia tinkamų 
maisto medžiagų. Jei norime, kad mūsų kūnas funkcionuotų 
optimaliai, mums reikia tinkamo mitybinio pagrindo. 

Treniravimasis
+  

Mityba
+ 

Jėgų atgavimas!

Vitaminai 
B1, B2, B6, B12



1

Vitaminas C

Kalcis ir 
magnis Adaptogenai

Boswellia serrata
Prisideda prie normalių 

sąnarių, kaulų ir raumenų 
palaikymo 

Gliutaminas ir argininas

Palaiko mūsų antioksidacinę 
sistemą, ląstelių energijos gamybą ir 

raumenų išlaikymą 

PAGRINDINĖS MAISTO MEDŽIAGOS 
OPTIMALIAI VEIKIANČIAM ORGANIZMUI

Prisideda prie normalios 
kaulų būklės ir normalaus 
raumenų funkcionavimo 

palaikymo 

Reguliuoja kūno funkcijas ir 
stiprina organizmo sistemas, 

paveiktas streso. Mažina 
nuovargį ir nervų sistemai 

suteikia gyvybingumo. 

Padeda normaliai 
funkcionuoti imuninei 
bei nervų sistemoms, 

apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės žalos

Vitaminai 
B1, B2, B6, B12

Prisideda prie 
energijos normalios 
apykaitos bei nervų 

sistemos normalaus 
funkcionavimo 
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PRODUKTAS KODĖL? KADA? KAIP?

„4life®“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti ar gydyti, taip pat – jų prevencijai. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto 
papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. LAIKYTI VAIKAMS 
NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

ĮVAIRŪS „4LIFE“ PAPILDAI, GERINANTYS 
JŪSŲ SPORTO NAŠUMĄ

Vartokite dvi kapsules 
per parą tuščiu skrandžiu, 
užgeriant 240 ml 
vandens.

Vos nubudus ir prieš 
einant miegoti.

Specialiai sukurta naudojant 
antioksidacinėmis ir 
adaptogeninėmis savybėmis 
pasižyminčias sudedamąsias 
dalis. Adaptogenai – natūralios 
augalinės medžiagos, 
reguliuojančios organizmo 
funkcijas ir stiprinančios streso 
paveiktas organų sistemas. 
Mažina nuovargį ir nervų 
sistemai suteikia gyvybingumo. 

Vartokite po vieną 
(1) kapsulę per parą, 
užgerdami 250 ml 
skysčio.

Kai nubundate, gaukite 
konkrečių maisto 
medžiagų, padedančių 
palaikyti sveikatą, 
būti judresniems ir 
lankstesniems.

Sveikiems sąnariams, 
kaulams ir raumenims 
palaikyti. Boswellia serrata 
padeda palaikyti sąnarių 
sveikatą. Magnis padeda 
raumenims funkcionuoti 
normaliai ir prisideda prie 
kaulų sveikatos palaikymo. 
Vitaminas B6 padeda mažinti 
nuovargį.

Viena dozė, ištirpdoma 
vandenyje.

Jūsų jėgų atgavimo 
momentas: iškart po 
mankštos.

Raumenų masei didinti ir 
išlaikyti. Gardus skonis, 
tačiau mažai kalorijų ir riebalų. 
10 g hidrolizuotų baltymų 
kiekviename kokteilyje. 

Vos nubudus ir prieš 
einant miegoti.

Maisto papildas su gliutaminu. 
L-gliutaminas ir argininas – dvi 
aminorūgštys, padedančios 
palaikyti raumenų masę. Lipo 
rūgštis ir N-acetil-L-cisteinas yra 
išskiriami mūsų organizme ir 
prisideda prie energijos bei kitų 
antioksidacinių mechanizmų.

1 pakelį vieną kartą 
per parą, sumaišant su 
240 ml vandens. Stenkitės 
nevartoti iki įprasto miego 
laiko likus 6 ar mažiau 
valandų. 

Sudėtyje yra kofeino. 
Nerekomenduojama vaikams 
arba nėščioms moterims.

Kad gautumėte 
entuziazmo, vartokite 
prieš mankštą – taip 
pasieksite geresnę kūno 
bei proto pusiausvyrą.

Su kofeinu ir augaliniais 
ekstraktais, padedančiais gerinti 
koncentraciją ir budrumą bei 
fizines ir protines galias. 
Vitaminas A padeda palaikyti 
normalią geležies apykaitą* ir 
normaliai veikiančią imuninę 
sistemą. Chromas padeda 
palaikyti normalų kraujo gliukozės 
lygį.

Po keturias (4) kapsules 
per parą, užgeriant 240 
ml skysčio. Kad rezultatai 
būtų kuo geresni, 
vartokite 2 kapsules ryte 
ir 2 kapsules vakare.
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