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Tam, kad diena būtų gera, svarbu ją 
tinkamai pradėti. Visada pasirūpinkite 
gerais pusryčiais ir tinkama mankšta. 

Tačiau galite nuveikti ir daugiau. Už įprastinę 
mankštą ne mažiau svarbūs yra tempimo 
pratimai, padedantys palaikyti sąnarių 
sveikatą, didinti lankstumą ir judrumą.

Kiekvieną dieną stengiuosi pradėti nuo to, 
kam jaučiu aistrą: bėgu ne mažiau kaip 5 
km. Pirmiausia pasiruošiu geriausius sporto 
papildus ir savo mėgiamiausią derinį: 
Glutamine™ ir Renuvo™. Po bėgimo skiriu šiek 
tiek laiko socialiniams tinklams ir mėgaujuosi 
jėgų atgavimu su Fibro AMJ™ ir PRO-TF™: 
geriausiu ir skaniausiu baltymų produktu 
rinkoje.

Antrajame žurnalo 4Life Style 
numeryje kviečiame sužinoti apie 
tempimo pratimų svarbą ir tai, 
kaip pokyčių tikslus su 4Life produktais galite 
pasiekti kitaip.

„Kviečiame sužinoti apie tempimo pra-
timų svarbą.“

RAFAEL FERNÁNDEZ
„4Life Research“ Europos viceprezidentas
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Jei pageidaujate daugiau informacijos apie „4Life“ produktus, 
susisiekite su:

KONKURSAS

Sekite mus per „Facebook“ ir pasidalykite savo „4Life Style“ programa.
Lapkričio ir gruodžio mėnesiais dviejų labiausiai įkvepiančių istorijų autoriai

laimės asmeninius marškinėlius ir bėgimo kelnes.

LAIMĖKITE JUMS
PRITAIKYTĄ SPORTO APRANGĄ!

http://bit.ly/2y1TBOK
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Kada užsiimate aktyvia 
fizine veikla?

Niekada arba beveik 
niekada
Tik savaitgaliais
Beveik kasdien

Kaip praleidžiate 
didžiąją dalį dienos?

Sėdžiu
Stoviu, bet judu nedaug
Vaikštau, nestoviu vietoje

Kai einate...

Einate lėtai, susikūprinę
Einate tolygiu tempu, nei 
lėtai, nei greitai
Einate gana greitai

Laisvalaikiu esate linkę...

Kaip keliaujate į darbą?

Likti namie ir pasižiūrėti filmą
Eiti pasivaikščioti arba 
apsipirkti
Eiti į žygį, bėgioti, važinėti 
dviračiu

Važiuojate automobiliu ar 
motociklu
Einate į stotelę ir važiuojate 
viešuoju transportu
Einate pėsčiomis arba 
važiuojate dviračiu

Jūsų raumenims ir sąnariams, priklausomai nuo jūsų 
gyvenimo būdo, gali reikėti įvairaus intensyvumo tempimo 
pratimų. Atsakykite į šiuos klausimus ir sužinokite, kokie 
tempimo pratimai jums tinka.
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Dauguma atsakymų – A
Daugiausiai laiko praleidžiate 
sėdėdami. Reiktų pradėti aktyvinti 
organizmą darant pagrindinius 
aerobinius pratimus ir nestipraus 
tempimo pratimus.

Dauguma atsakymų – B
Jūsų gyvenimo būdas – be 
kraštutinumų. Jei bent 5 kartus 
per savaitę mankštinsitės po 30 
minučių, to gali užtekti. Jei ne, 
mankštinkitės daugiau!

Dauguma atsakymų – C
Tikėtina, kad jūsų gyvenimo 
būdas – aktyvus. Taip ir toliau! 
Nepamirškite intensyvių tempimo 
pratimų.

TESTAS

Aktyvus gyvenimas padeda išlikti sveikiems ir išvengti 
ligų. Jis padeda kontroliuoti svorį, padidina pasitikėjimą 

savimi, suteikia daugiau jėgų ir lankstumo, 
optimizuoja miego kokybę.
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KAI DAUG
SĖDIMA

Sėdėdami kėdėje 
užkelkite kulkšnį ant 
kitos kojos kelio (tačiau 
nekelkite klubo). 
Stengdamiesi išlaikyti 
tiesią nugarą lenkitės į 
priekį ir žemyn. Po 20 
sekundžių pakartokite 
pratimą su kita koja. 

Sėdėdami kėdėje šiek 
tiek praskėstomis kojomis 
ir kulnais liesdami 
grindis nuleiskite liemenį 
nekeldami klubų nuo 
sėdynės. Jei norite, 
galite laikytis už kėdės 
rėmo ir tempti stipriau. 
Išlaikykite šią poziciją 
30 sekundžių.

Jei šešias arba daugiau valandų per dieną sėdite, reiktų daryti tempimo pratimus, 
atpalaiduojančius visą nugaros sritį, nes dažnai visa dienos įtampa susikaupia ties 
kaklu. Galūnių sustingimo galite išvengti darydami paprastus tempimo pratimus, 
tokius, kaip nurodyti toliau.

Žmogaus, nepriklausomai 
nuo jo amžiaus, organizmas 
sukurtas judėti. Kad ir koks tai 
būtų judėjimas – nuo lengvų 
tempimo pratimų iki rezultatų 
siekimo profesionalų sporte – 
skeleto ir raumenų sistemai reikia 
tam tikrų maistinių medžiagų, 
padedančių išlaikyti sveikatą ir 
išvystyti kuo didesnį judrumą bei 
lankstumą. Reguliariai vartodami 

Fibro AMJ™ gaunate gliukozamino ir MSM 
(metilsulfonilmetano), kurie yra vieni iš pagrindinių 
kremzlių komponentų. Du augaliniai šio papildo 
komponentai – Boswellia serrata ir inkaruočiai 
– padeda išvengti sąnarių uždegimo. Magnis ir 
vitaminas B6 padeda palaikyti raumenų energijos 
gamybą.

TEMPIMAS, PADĖSIANTIS 
SIEKTI GERESNIŲ
REZULTATŲ

SĖDMENŲ SRITIS NUGARA

Tempiamaisiais vadinami švelnūs pratimai, 
pagerinantys raumenų ir sąnarių mobilumą bei 
bendrąją būklę, paruošiantys juos didesnėms 
apkrovoms. Tempimo technikos esmę sudaro 
raumenų ir sausgyslių ištempimas toliau, nei 
jie būna ramybės būsenoje. Jei šiuos pratimus 
darote reguliariai, pagerėja kūno elastingumas, 
jaučiatės judresni ir lankstesni.

SUŽINOKITE APIE TEMPIMO PRATIMUS*, REKOMENDUOJAMUS JŪSŲ GYVENIMO STILIUI

*Šis straipsnis tėra informacinio pobūdžio. Juo negalima vadovautis vietoje gydytojo arba sveikatos priežiūros specialisto patarimų. Jei 
pageidaujate pratimų programos, kuri atitiktų konkrečius jūsų poreikius, pasitarkite su profesionalu.



AKTYVUS
GYVENIMO

BŪDAS

NUOSAIKUS 
GYVENIMO 

BŪDAS

Iškelkite koją iki klubų 
aukščio ir padėkite ją ant 
kokio nors paviršiaus. 
Nugarą stengdamiesi 
išlaikyti kuo tiesesnę, 20 
sekundžių lenkite liemenį 
link pakeltos kojos. 
Laikydamiesi už ištiestos 
kojos bandykite temptis 
toliau.

Gulėdami ant šono ir 
ištiesę apatinę koją, 
sulenkite viršutinę koją 
ir ranka ją kelkite. Kulną 
traukite link sėdmens, 
kol pajusite raumenų 
tempimą. Išlaikykite šią 
poziciją 20 sekundžių, 
tada sukeiskite puses.

Stovėdami šiek tiek 
praskėstomis kojomis 
ir šiek tiek sulenktais 
keliais rankomis 
atsiremkite į sieną, o 
liemenį palenkite žemyn. 
Išlaikykite šią padėtį 
30 sekundžių (turi 
neskaudėti).

Atsisukę į sieną sulenkite 
vieną kelią, o kitą koją 
ištieskite ir tempkite 
atgal. Dilbius atremkite į 
sieną, o tempiamos kojos 
pėdą visa plokštuma 
įremkite į grindis. Šį 
pratimą su kiekviena 
koja darykite po 15 
sekundžių.

Greičiausiai jūsų raumenys ir sąnariai jau yra prisitaikę prie tam tikro kiekio 
kasdienės aktyvios veiklos. Ženkite toliau: tapkite aktyvesni ir pasididinkite lakstumą 
šiais tempimo pratimais, taip pat padedančiais ir išvengti traumų.

Nepamirškite su universaliu 
papildu RiteStart™ vartoti 
PRO-TF™: taip gausite 
didelės biologinės vertės 
ir puikaus skonio baltymų. 
Prieš mankštą taip 
pasigamins aminorūgštys, 
reikalingos raumenų darbui. 
Po mankštos bus papildytos 
pažeistos raumenų skaidulos 
ir bus lengviau išvengti 
raumenų traumų.
Dabar jau esate pasiruošę 
kitai treniruotei!

Geros sveikatos 
pagrindą, be 
kita ko, sudaro 
subalansuota 
mityba ir 
reguliarus fizinis 
aktyvumas. 
Tam, kad šis 
sveikatingumo 
pagrindas 
būtų tvirtesnis, 
daugiafunkciai maisto 
papildai, tokie kaip 4Life RiteStart™, suteikia 
visapusę pagalbą gaunant kasdien reikalingus 
vitaminus, mineralus, nepakeičiamąsias riebalų 
rūgštis bei antioksidantus. Juose taip pat yra 
populiarusis junginys „4Life Transfer Factor“.  
Viskas, ko jums reikia!

Jūsų organizmas prie kasdienės mankštos jau prisitaikęs. Tačiau, jei norite siekti 
geresnių rezultatų, prieš būnant fiziškai aktyviems ir po to labai svarbu atlikti 
tempimo pratimus. Taip padidės jūsų raumenų ir sąnarių judėjimo diapazonas, 
pagerės koordinacija. 

BLAUZDŲ RAUMENYSNUGARA

KETURGALVIS RAUMUO
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Jis padeda gaminti hemoglobiną, 
kuris, savo ruožtu, raudonaisiais kraujo 
kūneliais perneša deguonį į organus bei 
raumenų audinį. Deguonis reikalingas 
jų normaliam veikimui. 

Jis padeda suskaidyti baltymus. 
Kuo daugiau baltymų vartojate, tuo 
daugiau vitamino B6 jums reikia.
Tam, kad raumenys galėtų išlikti ir augti, 
reikalinga baltymų absorbcija.

Gliukozaminą žmogaus organizmas 
naudoja tam, kad gamintų kitas 

medžiagas, reikalingas sausgyslėms, 
raiščiams, kremzlėms ir sąnarius 

supančiam skysčiui, kuris mažina jų 
dėvėjimąsi.

Be to, jis padeda išvengti kremzlių 
degeneracijos ir įvairių ligų, tokių 

kaip osteoartritas arba sąnarių 
skausmai.

Tai – pagrindinis mineralas, 
kovojantis su nemaloniais pojūčiais 
raumenyse. Vartojamas jis padeda 

išvengti įvairių problemų, tokių kaip 
spazmai, dilgčiojimas, nutirpimas ir 

drebėjimas.

Jis suteikia energijos ir padeda įveikti 
nuovargį. Be to, jis padeda gaminti 

kolageną, nepaprastai svarbų 
skeletui, sausgyslėms ir kremzlėms. 

Jei kenčiate nuo kolageno trūkumo, 
jums taip pat reiktų pagalvoti apie 

daugiau vitamino C ir baltymų. Šias 
medžiagas, kai įmanoma, turėtumėte 

gauti drauge.

Kai kurie „4Life“ produktai yra sukurti būtent taip, 
kad padėtų prižiūrėti sąnarius ir palaikyti gerą jų 
būklę. Tarp komponentų, kurie įeina į mūsų produktų 
sudėtį, yra ir tokių, kuriuos kruopščiai atrinkome 
galvodami apie sąnarių sveikatą, pavyzdžiui, 
gliukozamino, magnio, vitamino C, vitamino B6, 

cinko ir kalcio. Toliau sužinosite, ką kiekviena iš 
šių medžiagų daro ir išmoksite palaikyti formą su 
„4Life“.

Kaip „4Life“ produktai padeda prižiūrėti jūsų sąnarius?
GL

IU

KOZAMINAS

MAGNIS

VI
TA

MINAS B6
PRIŽIŪRĖKITE SAVO SĄNARIUS
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Kalcis nepaprastai 
svarbus norint užtikrinti 
tinkamos kaulų būklės 
išlaikymą ir formavimąsi, 
padeda palaikyti jų 
stiprumą bei tankį.

Cinkas padeda išlaikyti 
įprastinį kaulų veikimą.

Vitaminas C padeda 
normaliai gamintis 
kolagenui, kuris 
reikalingas norint išlaikyti 
gerą kaulų būklę.

VI
TAMINAS C

KALCI S

CINKAS



„4LIFE“ PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ NUO JŲ APSAUGOTI.

PRO-TF™ Chocolate 
Patentuotas baltyminis papildas, išbandytas universitetiniais 
tyrimais, kuris padeda išlaikyti raumenų masę ir ją didinti.   
Gauti daugiau reikiamų proteinų galite vartodami PRO-TF™ du 
kartus per dieną: ryte ir po mankštos.

4LifeTransform Burn™ 
Riebalų deginimą skatinantis produktas, kuris padeda išlaikyti 
normalią riebalų apykaitą ir kontroliuoti kūno svorį. 
Vartokite po dvi kapsules per parą. Jei tą dieną planuojate 
mankštintis, vartoti patariama likus valandai iki treniruotės.

Renuvo™ 
„4Life Transfer Factor“ ir kitos sudedamosios dalys, 
padedančios apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės žalos. 
Vartokite po dvi kapsules per parą. 

RiteStart™ Unisex  
Papildas su multivitaminais, mineralais ir nepakeičiamosiomis 
riebalų rūgštimis. 

Vartokite po vieną pakelį kas rytą. 

Energy Go Stix™ Berry  
Gerai apgalvotas „4Life Transfer Factor“, kofeino, taurino, 
L-gliutamino ir L-arginino derinys, iš kurio paruošiamas skanus 
energinis gėrimas.  
Šį energinį gėrimą gerkite prieš mankštą ar bet kuriuo kitu metu, 
kai prireikia daugiau energijos. Vartokite po vieną pakelį per 
dieną.

Riovida Stix™  
Maisto papildas su saldikliais, mineralinėmis druskomis ir 
„4Life Transfer Factor Tri-Factor“. Iš šio praktiško pakelio turinio 
pagaminsite gaivų gėrimą su mineralinėmis druskomis, kurios 
transformacijos proceso metu padės užtikrinti gerą hidraciją. 
Mėgaukitės vienu pakeliu per dieną.

Glutamine Prime™  
„4Life Transfer Factor“ derinys su aminorūgštimis, kurios 
organizme padeda skatinti natūralią gliutationo – kūno 
natūralaus ir stipraus antioksidanto – gamybą. 
Vartokite po keturias kapsules per parą. 

Kad rezultatai būtų kuo geresni, dvi kapsules suvartokite ryte, o 
dar dvi – vakare. 

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Sudėtyje yra medžiagų, kurios pasižymi raumenų ir sąnarių 
stiprinamuoju poveikiu.  
Vartokite po vieną kapsulę per parą.

30-DAY ACCELERATOR PACK 

Spartinamojo poveikio produktai

Jei pageidaujate daugiau informacijos 
apie „4Life“ produktus, susisiekite su:


