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Kokybiškiausius produktus, padedančius išlaikyti 
gerą savijautą, „4Life Research®“ siūlo jau nuo 
1998 metų. Pažanga ir moksliniai atradimai – 
tai nuolatiniai mūsų tikslai. Nesiliaujame siekti, 
kad mūsų produktai padėtų mėgautis sveika 
gyvensena.

Kiekvieno iš „4Life®“ gaminių sudėtis pagrįsta 
nuodugniais tyrimais. Darome viską, kad šių 
gaminių kokybė ir veiksmingumas būtų kuo 
aukštesni. Prieš pateikdami bet kokį produktą į 
rinką, atliekame bent 20 analitinių bandymų, 
kuriais garantuotume jų kilmę, grynumą, poveikio 
stiprumą ir sudėtį.

Mūsų etatinėje mokslinių tyrimų bei plėtros 
komandoje dirba profesionalūs gydytojai ir 
mokslininkai, kurių užduotis – visada išlaikyti 
„4Life®“ mokslo pažangos avangarde. Mūsų 
Sveikatos mokslų patarėjų taryba (SMPT) padeda 
vystyti naujus produktus ir tęsti mokslinius tyrimus, 
sudarančius „4Life Transfer Factor™“ pagrindą.

„4Life®“ siūlo įvairius papildų vartojimo būdus ir 
pavidalus, pvz., kapsules, kramtomąsias tabletes, 
geriamąsias sultis, tirpiuosius arba išorinio 
vartojimo produktus. Dabar galite rinktis jums 
priimtiniausią geros savijautos palaikymo būdą.

„Kai jaučiatės gerai, galite patirti visą 
gyvenimo džiaugsmą. Tačiau tam reikia 
sveikos gyvensenos ir gerai subalansuo-
tos mitybos.“

DR. DAVID VOLLMER
„4Life Research“ mokslo direktorius
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Jei pageidaujate daugiau informacijos apie „4Life“ produktus, 
susisiekite su:
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Ar valgote iš anksto 
paruoštą maistą arba 
supakuotus saldžius 
kepinius?

a) Niekada

b) Kartais

c) Kasdien

Ką geriate dažniausiai?

a) Vandenį

b) Gaiviuosius gėrimus ir 
supakuotas sultis

c) Alkoholinius gėrimus

Kiek porcijų vaisių ar 
daržovių suvalgote per 
dieną?

a) Daugiau nei 5

b) Nuo 3 iki 5

c) Mažiau nei 3

Visi puikiai suprantame, kokia svarbi yra sveika gyvensena 
ir rūpinimasis mityba, tačiau ar tai įmanoma žinant jūsų 
gyvenimo būdą?

Atsakykite į tris klausimus ir sužinokite:

Norint gyventi sveikai yra labai 
svarbu kasdien vartoti vaisius 
bei daržoves. Pasak Ispanijos 
sveikatos ministerijos, geriausia 
kasdien suvalgyti bent 3 vaisius 
ir 2 porcijas daržovių.

Vanduo mūsų organizmams 
taip pat nepaprastai svarbus. 
Rekomenduojamas suvartoti 
vandens kiekis priklauso nuo 
kūno masės ir aktyvumo lygio, 
tačiau vidurkis yra nuo 1,5 iki 2 
litrų per dieną. 

Nepatariame kasdien gerti 
alkoholinių, gazuotų arba 
daug cukraus turinčių gėrimų.

Tačiau svarbu nepamiršti, jog 
reikia išlaikyti tinkamą kraujo 
vitaminų ir mineralų lygį. Kad tai 
padarytumėte, galima laikytis 
pirmiau pateiktų patarimų ir 
vartoti „4Life“ papildus, kurie 
dar labiau praturtins sveiką 
jūsų mitybos racioną.

Jei bent du jūsų
atsakymai buvo...

A – puiku, taip elkitės ir toliau. 
Galite rinktis „Energy Go Stix™“ 
ir palaikyti gyvenimo aktyvumą.

B – pasistengti yra kur. Praturtinti 
mitybą galite su „BioEFA™“ – 
taip gausite nepakeičiamųjų 
riebalų rūgščių.

C – susirūpinti turėtumėte jau 
dabar! Vartokite „RiteStart™“, 
kad kasdien gautumėte daugiau 
vitaminų ir mineralų.
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REPLENISH ATSINAUJINIMAS
tinkama mityba

Labai svarbu maitintis sveikai: valgyti daug 
vaisių ir daržovių, gerti daug vandens, vartoti 
viso grūdo produktus ir liesuosius baltymus.

Nepakenktų ir kontroliuoti porcijų dydžius, 
mažinti riebių ir daug cukraus turinčių produktų 
kiekį. Nepamirškite kasdien išgerti pakankamai 
vandens!

REINFORCE PAPILDYMAS
gerai parinkti maisto papildai

„4Life®“ teikia maisto papildus, padedančius 
gyventi aktyviai ir sveikai. Pradėkite nuo 
„RiteStart™“, kad gautumėte gerą pagrindinių 
vitaminų bei mineralų derinį, tada pridėkite kitų 
„4Life®“ produktų, kurie atitiktų jūsų tikslus ir 
poreikius. 

REJUVENATE JĖGŲ ATGAVIMAS
mankšta

Palaikyti energingumą, fizinę formą ir 
gerą savijautą apskritai galite kasdien 
mankštindamiesi po 30 minučių. Manote, 
kad tam neturite laiko? Tiesiog neilgam 
pasivaikščiokite netoli namų arba vietoje lifto 
rinkitės laiptus. Jei norite didesnio energijos 
užtaiso, rytais vartokite „Energy Go Stix™“.

REFLECT APMĄSTYMAS
meditacija

Verta skirti laiko ir dvasinei sveikatai. Meditacija 
pasižymi neįtikėtinomis atkuriamosiomis 
galiomis. Ji gali pagerinti dėmesio sutelkimą, 
atmintį ar net padėti siekti svarbiausio tikslo – 
laimės. Be to, ji padeda išvengti nerimo, kuris 
dažnai kliudo gyventi sveikai.

4R Šie 4 svarbūs dalykai padės pasiekti pusiausvyrą 

visose gyvenimo srityse: net tada, kai kasdien 

patiriate stresą
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VISAVERTIS MITYBOS PAPILDAS VYRAMS IR MOTERIMS

RiteStart™

Unisex Formula

Maisto papildai negali būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Šis produktas – vienas iš sėkmingiausių 
„4Life“ gaminių. „RiteStart“ turi ne tik visus 
esminius visavertės mitybos palaikymo 
komponentus, bet ir junginį „4Life Transfer 
Factor™ Plus Tri-Factor™ Formula“. 
Šio produkto sudėtyje yra vitaminai, 

mineralai, nepakeičiamosios 
riebalų rūgštys (įskaitant omega 3 ir 
omega 6) bei galingų antioksidantų ir 
mitybinių medžiagų derinys. Pakeliai itin 
praktiški, todėl papildus vartoti kasdien 
lengva ir paprasta.

„RITESTART“ SUKURTAS TAIP, KAD IR ATRODYTUMĖTE, IR JAUSTUMĖTĖS 
KUPINI GYVYBĖS. TAI ENERGIJOS ŠALTINIS IR TIKSLIAI PRITAIKYTA PAGALBA 

NORINTIEMS MĖGAUTIS AKTYVIU GYVENIMU.
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SHAKE 
THE

TASTE
Viską sudėkite į trintuvą ir gerai 

išmaišykite. Įkaitinkite nesvylančią 
keptuvę ir į ją supilkite šiek tiek 

mišinio, kad susidarytų blynelio 
forma. Kepkite, kol spalva 

taps rusvai gelsva. Patiekite su 
mėgstamu padažu. Jei norite, kad 

patiekalas būtų kuo sveikesnis, 
pridėkite šviežių vaisių, pvz., 

bananų arba braškių.

Sudėtis
½ puodelio migdolų gėrimo 

arba vandens puodelio avižų
1 visas kiaušinis

2 kiaušinių baltymai
2 samteliai PRO-TF™

Cinamonas (nebūtina)

PRO-TF™

PANCAKES
Per 5 minutes 

paruošiamas patiekalas su 
daug ba ltymų

NUTRASTART™
MOKA

Viską sudėkite į trintuvą ir gerai 
išmaišykite, tada sudėkite ledo 
kubelius ir mėgaukitės gaiva.

Šis tirštas kokteilis gali net pakeisti 
kurį nors iš dienos valgių, jis 
padeda kontroliuoti svorį.

Sudėtis
2 valgomieji šaukštai šokoladinio 

„NutraStart™“
240 ml šalto vandens

1–2 arbatiniai šaukšteliai tirpios 
kavos granulių

1 arbatinis šaukštelis gryno medaus
Ledo gabalėliai



Pagal šį receptą galėsite paruošti kokteilį „NutraStart™ 
Cranberry Craze“ su raudonosiomis uogomis, tačiau, 
jei tik norite, galite bandyti ir kitus derinius su vaisiais, 
kurie skaniausi jums.

Visas sudedamąsias dalis išmaišykite trintuve, kol 
gausite skystą kokteilį be gabaliukų. Jei norite, kad 
konsistencija būtų labiau kreminė, vietoje nugriebto 
pieno jogurto naudokite graikišką jogurtą. Šį kokteilį 
rekomenduojame patiekti šaltą. Tam į trintuvą patariame 
įdėti kelis ledo kubelius, kurie dar suteiks ir grūsto ledo 
tekstūrą.

Jei norite, kad kokteilis suteiktų energijos, 
pridėkite ½ maišelio „Energy Go Stix™ 
Berry“ ir dieną galėsite pradėti visu 
pajėgumu.

Atsispirti šiam kokteiliui 
neįmanoma!

NUTRASTART ™

CRANBERRY CRAZE

Mineralų be i v itaminų į 
kasdienę mitybą pridėkite 

paprasta i ir smagia i

SHAKE 
THE

TASTE
Sudėtis

2 samteliai vanilinio „NutraStart™“
¼ puodelio raudonų uogų sulčių
2–3 braškės
1 sauja mėlynių
½ puodelio nugriebto pieno vanilinio 
jogurto
½ puodelio kokosų pieno, migdolų 
gėrimo arba nugriebto pieno

Vanilinius „NutraStart™“ kokteilius 
papildykite šviežiausiais ir 
skaniausiais pavasario aromatais.
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Jei pageidaujate daugiau informacijos apie „4Life“ produktus, 
susisiekite su:

Sveikata ir gera 
savijauta visai šeimai  
Pasirūpinkite kūnu tinkamai! 

Jau galima įsigyti 4LIFE FAMILY PACK – gerai 
subalansuotą sistemą, kuri papildys aktyvų ir sveiką jūsų šeimos 
gyvenimo būdą. Visa išskirtinių ir patentuotų produktų gama, sukurta galvojant 
apie jus ir gerą jūsų savijautą kasdien.

Pradėkite rūpintis savimi!  
Nutrastart™ vanilė....Skaniems kokteiliams su papildomais vitaminais ir mineralais.

BioEFA™.....Nepakeičiamosios riebalų rūgštys (omega 3 ir omega 6).

Riovida Stix™.....Gaiviems gėrimams su antioksidantais bei mineralinėmis druskomis.

4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ Fórmula.....Su cinku, kad imuninė sistema būtų stipresnė.   

Belle Vie™.....Sudėtis, parinkta galvojant apie gerą moterų savijautą.

MalePro™.....Medžiagos, reikalingos gerai vyrų savijautai: mineralai, padedantys išlaikyti normalų 
testosterono ir spermos gaminimosi lygį.

Energy Go Stix™ Berry.....Kofeinas, taurinas ir aminorūgštys, kurių reikia paroms, trunkančioms 25 
valandas ir ilgiau.

RiteStart™ Fórmula Unisex.....Praktiški maišeliai su vitaminais, mineralais, nepakeičiamosiomis 
riebalų rūgštimis ir antioksidantais.

4LIFE
® 

FAMILY PACK


