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Prieš daugiau nei dešimtmetį aptikome ir praktiškai pritaikėme įspūdingą mokslinį atradimą 
– perdavimo faktorius (arba „transfer faktorius“). Įsitikinome, kokios plačios yra perdavimo 
faktorių panaudojimo galimybės mityboje, ir ėmėme jais  dar labiau domėtis. Suvokėme, kad 
šiomis žiniomis su kitais žmonėmis galėsime dalytis visą gyvenimą. Mūsų mokslinių tyrimų 
ir plėtros komanda, bendradarbiaudama su sveikatos mokslų patarėjų taryba, šį atradimą 
pavertė neprilygstamais, revoliucinio pažangumo maisto papildais „4Life Transfer Factor™“. 
Mūsų rezultatai sutvirtino „4Life“ pozicijas visame pasaulyje ir tapo tolesnių „Transfer Factor™“ 
tyrimų paskata. 

Nesvarbu kokio amžiaus esate ir kurioje pasaulio vietoje gyvenate, galime Jums pasiūlyti 
saugius ir veiksmingus produktus su perdavimo faktoriais. Kviečiame išbandyti „4Life Transfer 
Factor“ produktus ir įsitikinti, kokia gera gali būti savijauta. Esame visiškai tikri, kad „4Life“ 
produktai, patobulinti įvairiais būtent Jūsų odai prižiūrėti ar savijautai gerinti pritaikytais 
komponentais, taps kasdieniais Jūsų kelio į sveikatingumą orientyrais. 

Nuoširdžiai

David ir Bianca Lisonbee
– „4Life“ įkūrėjai
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RODYKLĖ

ŠIE PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ PREVENCIJAI.
Platintojams, demonstruotojams ir klientams Europos Sąjungoje kompanija „4Life Research USA, LLC.“ parduoda tam 
tikrus produktus, kurių perparduoti į kai kurias valstybes neleidžiama. Šie produktai nėra skirti perparduoti ar panaudoti 
kokiu nors kitu komerciniu tikslu, juos leidžiama vartoti tik asmeninėms juos gavusio arba su juo drauge gyvenančių as-
menų reikmėms. Perparduoti neskirtų produktų vieną užsakymą „4Life“ savo nuožiūra riboja taip, kad jis neviršytų kiekio, 
kurį drauge su jumis gyvenantys asmenys galėtų suvartoti per tris mėnesius. Jei šių taisyklių nesilaikoma, jūsų privilegija 
įsigyti asmeninėms reikmėms perparduoti neskirtų produktų gali būti panaikinta.
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Sužinoti, kurie produktai 

parduodami jūsų 

rinkoje, galite apsilankę 

www.4lifetools.eu arba 

nuskaitę QR kodą



Kas yra perdavimo faktoriai? 
Perdavimo faktoriai („transfer faktoriai“)– tai medžiagos, aptinkamos karvių krekenose ir vištų kiaušinių 

tryniuose. Jos padeda pagerinti bendrą savijautą. Iš esmės čia atkartojamas motinos pieno veikimo 

principas. Motinos piene, be maistinių medžiagų, yra ir daug perdavimo faktorių, kurie užtikrina puikią 

kūdikio sveikatą. 

Atradimas: dr. S. Lawrence ir 
David Lisonbee 

•Perdavimo faktorius 1949 m. atrado žymus 

Niujorko universiteto mokslininkas dr. Sherwood 

Lawrence. Būtent jam priskiriama termino 

„perdavimo faktoriai“ (angl. „transfer factor“) 

autorystė. Su šiuo atradimu susijusius mokslinius 

tyrimus jis vykdė ištisus dešimtmečius.

•David Lisonbee, savo iniciatyva vykdęs 

mokslinius sveikatingumo tyrimus, sužinojo apie 

perdavimo faktorių svarbą ir dr. Sherwood 

Lawrence darbus.

Perdavimo faktorių nauda 
atskleidžiama pasauliui: 
įsteigiama kompanija „4Life®“

Viskas prasidėjo nuo paprasčiausio noro pagerinti 

savo ir šeimos narių sveikatą. Tačiau netrukus 

ėmėme ieškoti būdo, kaip pagerinti viso pasaulio 

žmonių gyvenimo kokybę. 

David Lisonbee maisto papildų poveikį tyrinėjo 

daugiau nei 20 metų. Jis suprato, kaip galima iš 

esmės pagerinti bendrą organizmo sveikatą. Kol 

kiti tolimiausiuose pasaulio kraštuose sveikatai 

gerinti ieškojo egzotiškų vaisių, David gilinosi 

į vidinius kūno poreikius. Jo atradimas sukėlė 

sveikatingumo revoliuciją. 

David ir Bianca Lisonbee, įsitikinę perdavimo 

faktorių svarba gerai žmonių savijautai, 1998 

m. įsteigė „4Life Research“ – kompaniją, kurios 

vienintelis rūpestis – gera žmonių savijauta. 

Bendrovės propaguojamos vertybės – tai mokslas, 

sėkmė ir tarnavimas. 

David Lisonbee: „4Life Research“ įkūrėjas
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„4Life®“ kelias į geresnį gyvenimą veda per 

sėkmę, mokslą ir tarnavimą. Pasitelkę perdavimo 

faktorių galią padedame žmonėms atrasti gerovę.

Mūsų kertiniai principai

Mokslas
Geresnei gyvenimo kokybei ir didesniam 

sveikatingumui pasiekti „4Life“ siūlo ištisą „4Life 

Transfer Factor“ produktų gamą.

Sėkmė
„4Life“ žmonėms suteikia puikią galimybę siekti 

savo tikslų bei fi nansinės laisvės – kaip tik tam 

skirtos programos „4Life Opportunity“ ir „Life 

Rewards Plan™“.

Tarnavimas
Kurti gyvenimus, stiprinti šeimas ir bendruomenes 

visame pasaulyje „4Life“ padeda per 

humanitarinę veiklą, kurią vykdo „Foundation 

4Life“.

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA
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Pripažinimas 
„4Life Transfer Factor™“ produktai rinkoje ir 
žiniasklaidos antraštėse matomi jau daugiau 
nei dešimtmetį.

I. N. Blokhina apdovanojimas
Ši premija įprastai skiriama universitetų 
profesoriams, biologams ir biochemikams. 
2006 m. ja įvertintas David Lisonbee indėlis į 
perdavimo faktorių tyrimus, patentavimą bei 
naujoviškų gamybos procesų diegimą.

Žurnalas Inc.
Sparčiausiai JAV 
augusių privačių 
kompanijų sąraše 
„4Life“ užėmė 15-ąją 
vietą.

Žurnalas TotalHealth
Šis prestižinis žurnalas, pripažįstamas 
dėl išsamaus turinio apie sveikatingumą, 
kompaniją „4Life“ įvertino dėl jos nuoseklaus 
dėmesio šiai sričiai.

100 mln. JAV dolerių klubas
2010 m. „4Life“ tapo tiesioginio pardavimo 
kompanija, kurios metinė pardavimo apimtis 
viršijo 100 mln. JAV dolerių, ir įstojo į šį 
klubą.

Nexera
2012 m. pradžioje kompanija „Nexera“, 
rengianti tinklinės rinkodaros mokymus ir 
platinanti mokomąsias priemones, paskelbė 
jos darbuotojų sudarytą tinklinės rinkodaros 
kompanijų TOP 25. „4Life“ šiame sąraše 
užėmė dešimtąją vietą.

Žurnalas Success from Home
Mus rekomendavo įvairios nepriklausomos 
organizacijos ir populiarūs leidiniai, tokie 
kaip žurnalas „Success from Home“. Tai 
patvirtina „4Life“ patikimumą, sėkmę ir 
stabilumą.

Vieta pasauliniame šimtuke
Kompanija „4Life“ sulaukė pripažinimo 
patekdama į žurnalo „Direct Selling News“ 
reitingus „Global 100“ ir „North America 
50“ 

International Life 
Sciences Award
2017 metais leidykla 
Global Health & Pharma 
kompaniją „4Life“ įvardijo 
kaip geriausią JAV 
sveikatos ir fi zinės formos 
palaikymo papildų teikėją.

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA
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Transfer Factor XF™ 
Perdavimo faktoriai, gauti iš karvių krekenų.

Transfer Factor E-XF™

Perdavimo faktoriai, gauti iš karvių krekenų, ir 

perdavimo faktoriai, gauti iš kiaušinių trynių. 

Targeted Transfer Factor
Perdavimo faktorių junginys pritaikytas konkretiems 

sveikatingumo poreikiams.

Tri-Factor™ Formula
Šio junginio „Transfer Factor E-XF“ veikimas 

pagerintas kitomis karvių krekenų medžiagomis.
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Mūsų medžiagų junginiai 

Remdamasi mokslinių tyrimų rezultatais „4Life“ sukūrė įvairius medžiagų junginius, pritaikytus 

individualiems žmonių sveikatingumo poreikiams.

From left to right: Danny Lee, President & CEO; Steve Tew, Vice Chairman of the Board; David and Bianca 
Lisonbee, Founders of 4Life; Dr. Brent Vaughan, PhD, Vice President of Research and Development; Dr. David 
Vollmer, PhD, Chief Scientific Officer; Dr. Shane Lefler, MS, Senior Director of Product Development. 

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA

ŠIE PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ PREVENCIJAI. 
Platintojams, demonstruotojams ir klientams Europos Sąjungoje kompanija „4Life Research USA, LLC.“ parduoda tam 
tikrus produktus, kurių perparduoti į kai kurias valstybes neleidžiama. Šie produktai nėra skirti perparduoti ar panaudoti 
kokiu nors kitu komerciniu tikslu, juos leidžiama vartoti tik asmeninėms juos gavusio arba su juo drauge gyvenančių as-
menų reikmėms. Perparduoti neskirtų produktų vieną užsakymą „4Life“ savo nuožiūra riboja taip, kad jis neviršytų kiekio, 
kurį drauge su jumis gyvenantys asmenys galėtų suvartoti per tris mėnesius. Jei šių taisyklių nesilaikoma, jūsų privilegija 
įsigyti asmeninėms reikmėms perparduoti neskirtų produktų gali būti panaikinta. 
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TRIFACTOR GRUPĖ
Išskirtinis junginys „4Life Tri-Factor Formula“ – 
tai tikra sveikatingumo revoliucija.  „Tri-Factor“ 
grupės produktų sudėtis yra parinkta būtent taip, 
kad paskatintų pačią geriausią jūsų savijautą.
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4LIFE TRANSFER FACTOR™

TRIFACTOR™ FORMULA
(60 KAPSULIŲ)

Šis produktas padeda jūsų organizmui, 
nes jame yra medžiagų iš karvių krekenų 
ir kiaušinių trynių.

• „4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula“ tobulai tinka visiems – nuo 
jaunuolių iki brandžių žmonių.

• Šiose kapsulėse „Tri-Factor Formula“ 
kiekis yra didžiausias – 300 mg 
kiekvienoje iš jų.

Sudėtis: junginys „4Life Tri-Factor™ 
Formula“ (krekenos (pienas) ir 
kiaušinių tryniai), glazūravimo 
medžiaga (hidroksipropil-metilceliuliozė 
– kapsulės apvalkalas) ir maltodekstrinas.
KIEKIS PAROS DOZĖJE: krekenos – 420 
mg, kiaušinių tryniai – 180 mg.

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules 
per parą, užgeriant 240 ml skysčio.

60
KAPSULĖS

LP
35

TRI-FACTOR 
FORMULA



4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS
TRIFACTOR™ FORMULA
(90 KAPSULIŲ)

Tai – vienas labiausiai perkamų produktų, jo 
sudėtyje esančių karvių krekenų ir kiaušinių trynių 
poveikį sustiprina mūsų patentuotas junginys 
Cordyvant™.
• Kiekvienoje kapsulėje yra 3,3 mg cinko 

– maistinės medžiagos, padedančios 
imuninei sistemai atlikti jos įprastines 
funkcijas.[1] 

• Sudėtyje yra „Cordyvant™“ – mūsų 
patentuotas įvairių medžiagų junginys, į 
kurį įeina, pavyzdžiui, kuokštinės grifolės, 
valgomieji danteniai, kordicepsai ir beta-
gliukanas.

Sudėtis:  junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ 
(pagamintas iš karvių krekenų (pieno) ir 
kiaušinių trynių), inozitolio heksafosfatas, 
sojų pupelių ekstraktas (Glycine max L. Merr.) 
stabilizatorius (hidroksipropil-metilceliuliozė), 
kordicepso grybienos ekstraktas (Cordyceps 
sinensis (B.) Saccardo), fermentuotos kepimo 
mielės, cinko mono-L-metionino sulfatas, agariko 
vaisiakūnių ekstraktas (Agaricus blazei), alavijų 
lapų milteliai (Aloe barbadensis), avižų ekstraktas 
(Avena sativa L.), alyvmedžių lapų ekstraktas 
(Olea europaea L.), citrinų žievelių aromatas, 
valgomųjų dantenių vaisiakūnių ekstraktas 
(Lentinula edodes (Berk) Pegler), kuokštinių 
grifolių vaisiakūnių ekstraktas (Grifola frondosa S. 
F. Gray) ir vanduo.

Vartojimo būdas: po dvi (3) kapsules per 
parą, užgeriant 240 ml skysčio.
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TRANSFER FACTOR TRIFACTOR™

LP
50

TRI-FACTOR 
FORMULA

AKTYVUS 
GYVENIMAS

90
KAPSULĖS

[1] EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1229 
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• Kiekviename pakelyje yra po 600 mg junginio „4Life Transfer 
Factor™ Tri-Factor™ Formula“.

• Su vaisių milteliais (aliejinės kopūstpalmės, šilauogės, obuoliai ir 
vynuogės).

• Lengva vartoti, derinti su kitais „4Life Transfer“ produktais bei 
dalytis su kitais žmonėmis.

• Padeda gauti pakankamai skysčių ir mineralinių medžiagų 
užsiimant fizine veikla.

Sudėtis: fruktozė, aromato stipriklis (citrinų rūgštis), vynuogių aromatas, junginys 
„4Life Tri-Factor Formula“ (pagamintas iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių), užpildas (akacijų sakai), granatų–aliejinių kopūstpalmių aromatas, 
morkų milteliai (Daucus carota), obuolių milteliai (Malus domestica), aliejinių 
kopūstpalmių vaisių milteliai (Euterpe oleracea), kanadinių šilauogių milteliai 
(Vaccinium myrtilloides Michx.), šeivamedžio uogų aromatas, šeivamedžio uogų 
milteliai (Sambucus nigra), natrio chloridas, kalio chloridas, vynuogių milteliai 
(Vitis vinífera) ir saldiklis (sukraliozė).

Vartojimo būdas: ištirpinti vieną pakelį 240 ml vandens. Gerai išplakti arba 
išmaišyti. Vartoti po vieną pakelį per dieną.

MAISTO PAPILDAS SU SALDIKLIAIS, MINERALINĖMIS DRUSKOMIS IR „4LIFE TRANSFER FACTOR TRIFACTOR FORMULA“

4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRIFACTOR™ FORMULA RIOVIDA STIX™

(15 PAKELIŲ)

AKTYVUS
GYVENIMAS

LP
18

TRIFACTOR
FORMULA

PORCIJOS

15
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TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ 

TRIFACTOR™ FORMULA
(DVIEJŲ 500 ML BUTELIUKŲ 
PAKUOTĖ) 

Vienintelis pasaulyje skystas papildas, kurio 
sudėtyje karvių krekenų ir kiaušinių trynių 
nauda puikiai dera su vaisiais, gausiais 
antioksidantų.
• Sudėtyje yra karvių krekenų ir

kiaušinių trynių. 
• Gerai apgalvotas ir galingas 

antioksidaciniu poveikiu pasižyminčių 
aliejinių kopūstpalmių, granatų, 
mėlynių ir šeivamedžių uogų
sulčių derinys.

• Energijos atsargas įkraunanti sudėtis 
iš pagrindinių riebalų rūgščių, 
aminorūgščių, mikroelementų ir 
fl avonoidų.

Sudėtis: vanduo, vynuogių sultys (Vitis 
vinifera L.), obuolių sultys (Malus domestica 
(Borkh.) Borkh.), emulsiklis (glicerolis), 
mėlynių sultys (Vaccinium myrtillus L.), 
junginys „4Life Tri-Factor Formula“ (krekenos 
(pienas) ir kiaušinių tryniai), granatų 
sultys (Punica granatum L.), l-askorbo rūgštis, 
šeivamedžių uogų sultys (Sambucus nigra L.), 
uogų kremo aromatas, aliejinės kopūstpalmės 
(Euterpe oleracea C. Martius), putojimą 
stabdanti medžiaga (silicio dioksidas) ir 
elmulsiklis (riebiųjų rūgščių monogliceridai).

Nurodymai: kasdien gerti po 30 ml.

LP
50

2x16.9fl oz
2x500ml

PORCIJOS

32TRI-FACTOR 
FORMULA

AKTYVUS 
GYVENIMAS
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST TRIFACTOR™ FORMULA 
(15 PAKELIŲ)

SU VITAMINU C, KURIS PADEDA NORMALIAI 
FUNKCIONUOTI IMUNINEI SISTEMAI [1]

Vienintelis valgomosios želės pavidalo papildas su 
perdavimo faktoriais. Geriausios karvių krekenų ir 
kiaušinių trynių savybės jame puikiai dera su aliejinių 
kopūstpalmių, granatų, mėlynių, šeivamedžių uogų 
ir mėlynųjų vynuogių sulčių mišiniu, kuriame gausu 
antioksidantų. „RioVida Burst“ – tai nepaprastai 
skanus būdas išlikti žvaliems visą dieną. 

• Pirmoji ir vienintelė pasaulyje „4Life Transfer 
Factor“ valgomoji želė.

• Padeda išlaikyti sveikatingumą ir gyvybingumą.
• Kiekvienoje porcijoje yra po 30 mg vitamino 

C – maistinės medžiagos, padedančios 
normaliai funkcionuoti imuninei sistemai 
ir apsaugoti ląsteles nuo oksidavimo. [1]

Sudėtis: obuolių sultys (Malus domestica (Borkh.) 
Borkh.), vynuogių sultys (Vitis vinifera L.), aukštųjų 
šilauogių sultys (Vaccinium corymbosum L.), aliejinės 
kopūstpalmės (Euterpe oleracea C. Martius), granatų 
sultys (Punica granatum L.), emulsiklis (augalinis 
glicerinas), šeivamedžių uogų sultys (Sambucus nigra 
L.), junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas 
iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), 
tirštiklis (ksantano derva, guaro derva), uogų kremo 
aromatas, vitaminas C ir emulsiklis (monogliceridai).

Vartojimo būdas: mėgautis vienu pakeliu per 
dieną.

[1] EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1226  •  EFSA leidinys (2010 m.); 8(10):1815
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15
PORCIJOS

LP
2515x30ml

TRI-FACTOR 
FORMULA

AKTYVUS 
GYVENIMAS



4LIFE TRANSFER FACTOR™

TRIFACTOR™ FORMULA 
CHEWABLE
(90 KRAMTOMŲJŲ TABLEČIŲ)

Kasdienė karvių krekenų ir kiaušinių 
trynių dozė kramtomojoje puikaus 
citrusinių vaisių kremo skonio tabletėje 
padeda išlaikyti bendrą kūno 
sveikatingumą.

• Šiame produkte esančios 
medžiagos iš karvių krekenų 
ir kiaušinių trynių padeda jūsų 
organizmui.

• Puiki alternatyva žmonėms, 
kuriems nepatinka nuryjamos 
kapsulės.

Sudėtis: fruktozė, maltozė, 
junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ 
(pagamintas iš krekenų (pieno) ir 
kiaušinių trynių), saldiklis (sorbitolis 
E420), apelsinų aromatas, rūgštiklis 
(obuolių rūgštis E296), vanilės 
aromatas, lipnumą mažinanti 
medžiaga (riebalų rūgštys E570) ir 
mikrokristalinė celiuliozė.

Vartojimo būdas: 
po tris (3) tabletes kasdien.
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TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™

LP
35

TRI-FACTOR 
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIC 
(90 KAPSULIŲ)

Pirmasis „4Life Transfer Factor“ produktas, 
padedantis užtikrinti sveiką kasdienę 
mitybą.

• Padeda išlaikyti natūraliai sveiką kūną.
• Veiksmingai papildo mitybą.

Sudėtis: junginys „4Life Transfer Factor“ 
(pagamintas iš karvių krekenų (pieno)), 
užpildas (maltodekstrinas), želatina ir 
vanduo.

Vartojimo būdas: po tris (3) kapsules per 
parą, užgeriant 240 ml skysčio. 

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA

TRANSFER 
FACTOR

LP
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90

KAPSULĖS
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

(120 KAPSULIŲ)

Kiekvienoje dozėje yra po 460 mg rapontikų ir 440 mg 
citrinvyčių. 

• Kininiai citrinvyčiai (Schisandra chinensis) 
padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės 
apkrovos. 

• Jie padeda atkurti bendrąjį sveikatingumą.

• Sudėtyje yra junginys „Transfer Factor“.

Sudėtis: rapontikų (Rhaponticum carthamoides (Willd.) 
Iljin) šaknų ekstraktas, citrinvyčių (Schisandra chinensis 
(Kurcz.) Baill.) vaisių ekstraktas, želatina, l-karnitinas, 
kininių arbatmedžių (Camellia sinensis L. Kuntze) lapų 
ekstraktas, migdomųjų vitanijų (Withania somnífera L. 
Dunal) šaknų ekstraktas, dažinių ciberžolių (Curcuma 
longa L.) šaknų ekstraktas, japoninių pelėvirkščių
(Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.) šaknų 
ekstraktas, krekenos (pienas), juodųjų pipirų (Piper 
nigrum L.) vaisių ekstraktas, kiaušinių tryniai ir lipnumą 
mažinanti medžiaga (silicio dioksidas).

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules per parą tuščiu 
skrandžiu, užgeriant 240 ml vandens. 

™
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™

PARUOŠTAS PLAKTI BALTYMINIS KOKTEILIS
su Transfer Factor Tri-Factor™

[1]  EFSA Journal 2010; 8(10):1811, EFSA Journal 2011; 9(6):2203

Idealiai tinka raumenų masei palaikyti

Gausus baltymų šaltinis

Su junginiu 4Life Tri-Factor™ Formula

Kiekvienoje dienos porcijoje yra po 20 gramų baltymų

[18] 4LIFE EUROPA • 2018 M. PRODUKTŲ KATALOGAS

  

LP
50

AKTYVUS
GYVENIMAS

PLaikymas ir atsargumo priemonės:  LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. 
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai nėra maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota 
mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Šis produktas supakuotas tiksliai pagal svorį. Transportuojant ir sandėliuojant jis gali 
šiek tiek sukristi.

PADEDA AUGINTI IR 
IŠLAIKYTI RAUMENŲ
MASĘ [1]

UŽPILAMASIS BALTYMINIS GĖRIMAS

Idealiai tinka raumenų masei palaikyti

Gausus baltymų šaltinis

Su junginiu 4Life Tri-Factor™ Formula

Kiekvienoje dienos porcijoje yra po 20 gramų baltymų

 LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. 
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai nėra maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota 
mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Šis produktas supakuotas tiksliai pagal svorį. Transportuojant ir sandėliuojant jis gali 
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VARTOJIMO BŪDAS: vieną samtelį miltelių sumaišykite 
su 240 ml šalto vandens. Išplakite arba 
išmaišykite, kol milteliai ištirps. Išgerkite. 
Vartokite kartą per parą.

SUDĖTIS: išrūgų baltymas (pienas), maltodekstrinas, kiaušinių 
baltymų baltymas, kakavos milteliai natūrali šokolado kvapioji 
medžiaga, vidutinės grandies trigliceridai, junginys „4Life Tri-
Factor Formula“ (pagamintas iš krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių), natrio chloridas, tirštikliai (ksantano derva, natrio 
karboksimetilceliuliozė), saldikliai (sukraliozė, acesulfamas K).

1 lb 12 oz 
782 g 46

PORCIJOS
X

TRI-FACTOR
FORMULA

PROTF ™ VANILINIO KREMO SKONIS

VANILINIO
KREMO SKONIS

1 lb 16 oz 
897 g 46

PORCIJOS
X

TRI-FACTOR
FORMULA

ŠOKOLADO SKONIO

PROTF ™ ŠOKOLADO SKONIO

™

Sudėtis: išrūgų baltymas (pienas), maltodekstrinas, kiaušinių 
baltymų proteinas, natūrali vanilės aromato kvapioji medžiaga, 
tirštiklis (guaro derva), vidurinės grandies trigliceridai, krekenos 
(pienas), natrio chloridas, kiaušinių trynių milteliai, saldikliai 
(sukraliozė, acesulfamas K).

Vartojimo būdas: vieną (1) samtelį (17 g) miltelių 
sumaišykite su 240 ml šalto vandens. Išplakite 
arba palaukite, kol milteliai ištirps. Per parą 
suvartokite dvi porcijas. 



MAISTO PAPILDAS NETURĖTŲ BŪTI VARTOJAMAS KAIP MAISTO PAKAITALAS.
SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA IR SVEIKAS GYVENIMO BŪDAS.

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA
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MAISTO PAPILDAS SU MEDŽIAGOMIS, 
KURIOS PADEDA IŠLAIKYTI NORMALIĄ 
RIEBALŲ APYKAITĄ IR KONTROLIUOTI SVORĮ.

80

KAPSULĖS

SUDĖTIS: citrusinių vaisių (Citrus paradisi, Citrus sinensis ir Citrus 
aurantium) ekstraktas, Coleus forskholii šaknų ekstraktas, dengiamoji 
medžiaga (hidroksipropilmetilceliuliozė), afrikinių mangų (Irvingia 
gabonensis) sėklų ekstraktas, dihidrokapsiatas, vanduo, imbiero 
(Zingiber offi cinale) šaknų aliejus ir lipnumą mažinanti medžiaga 
(magnio stearatas).

VARTOJIMO BŪDAS: po dvi (2) kapsules per parą, užgeriant 
250 ml skysčio. Produktą vartokite penkias arba daugiau dienų per 
savaitę. Kad rezultatai būtų kuo geresni, vartokite likus valandai iki 
mankštos.

™

35
LP

AKTYVUS 
GYVENIMAS



4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA

60
KAPSULĖS

LP
38TRANSFER 

FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

(60 KAPSULIŲ)

„4Life Transfer Factor VISTA“ sudėtyje, be 
liuteino ir zeaksantino, yra vitaminų A, E ir 
C, cinko, mėlynių ekstrakto, juodųjų serbentų 
ekstrakto ir kitų medžiagų, padedančių siekti jūsų 
užsibrėžtų sveikatingumo tikslų. Riebaluose tirpūs 
geltonieji pigmentai liuteinas ir zeaksantinas – tai 
medžiagos, besikaupiančios akies geltonojoje 
dėmėje. Į kiekvieną kapsulę įeina:

• 32,5 mg vitamino C ir 11 mg vitamino E, 
kurie padeda apsaugoti ląsteles nuo 
oksidacinės apkrovos.[1] [2] 

• 2,5 mg cinko ir 975 µg vitamino A, kurie 
padeda išlaikyti normalią regą.[3] [4]

Sudėtis: užpildas (maltodekstrinas), 
stabilizatorius (hidroksipropil-metilceliuliozė), 
liuteinas, junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ 
(pagamintas iš krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių), l-askorbo rūgštis, d-alfa tokoferilas, 
zeaksantinas, astaksantinas, cinko gliukonatas, 
mėlynių (Vaccinium myrtillus L.) uogų ekstraktas, 
vingrūnių (Spirulina Turpin ex. Gomont, 1893 
(Spirulina platensis (Gomont) Geitler)) dumblių 
milteliai, citrusiniai biofl avonoidai, vanduo, 
lipnumą mažinanti medžiaga (stearino rūgštis), 
juodųjų serbentų (Ribes nigrum L.) uogų 
ekstraktas, dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo 
biloba L.) lapų ekstraktas, gervuogių (Rubus 
fruticosus L.) uogų ekstraktas, l-askorbilo 
6-palmitatas, retinilo palmitatas, beta karotinas ir 
antioksidantas (askorbo rūgštis).

Vartojimo būdas: po vieną (1) kapsulę per 
parą, užgeriant 240 ml skysčio.

[1]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1226, (2010 m.); 8(10):1815 — [2]  EFSA leidinys (2010 m.); 8(10):1816
[3]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1229 — [4]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1221, (2010 m.); 8(10):1754

[22] 4LIFE EUROPA • 2018 M. PRODUKTŲ KATALOGAS
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™ (90 KAPSULIŲ)

„4Life Transfer Factor Recall“ – tai maisto papildas, kurį sudaro junginys „Tri-Factor Formula“ su antioksidantais bei gerai 
apgalvotas derinys iš įvairių maistinių medžiagų, ypač vertingų studentams bei profesionalams, kurių gyvenimo būdas – 
aktyvus ir intensyvus.
Kiekvienoje dozėje yra:

• 109 mg magnio, kuris padeda normaliai funkcionuoti nervų sistemai.

• 66,6 mg junginio „4Life Transfer Factor Tri-Factor“, padedančio pagerinti savijautą apskritai.

Sudėtis: lipnumą mažinanti medžiaga (mikrokristalinė celiuliozė), magnio oksidas, stabilizatorius (želatina), cholinas 
(sojos), Bacopa monnieri (L.) pennell, Ginkgo biloba L., junginys „4Life Tri- Factor™ Formula“ (pagamintas iš karvių 
krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), magnio gliukonatas, l-cisteinas, l-tirozinas, l-gliutaminas, lipnumą mažinanti 
medžiaga (stearino rūgštis), stabilizatorius (vanduo), lipnumą mažinanti medžiaga (silicio dioksidas) ir dažiklis (beta 
karotinas). 

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules per parą, užgeriant 240 ml skysčio.

FÓRMULA
TRI-FACTOR

AKTYVUS 
GYVENIMAS

LP
40

90

KAPSULĖS

[1] EFSA Journal 2009;7(9):1216 

TRANSFER FACTOR™
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™ 
(120 KAPSULIŲ) 

Produktas su junginiu „Targeted Transfer Factor“, 
jo sudėtyje, be kiaušinių trynių medžiagų, dar yra 
vitaminų, mineralų ir antioksidantų. Kiekvienoje 
dozėje yra:
• 185 µg vitamino A, kuris padeda išlaikyti 

normalią geležies apykaitą. [1]

• 50,5 mg vitamino C, kuris padeda normaliai 
formuotis kolagenui, reikalingam 
kraujagyslių veiklai.[2]   

• 10 mg vitamino E ir 12,5 µg seleno, kuris 
prisideda prie ląstelių apsaugos nuo 
oksidacinio streso. [3] [4]  

• 0,5 mg vitamino B6 ir 1 µg vitamino B12, 
kurie padeda normaliai formuotis 
raudoniesiems kraujo kūneliams.[5] [6]  

• 2,5 mg cinko, kuris prisideda prie normalios 
riebalų rūgščių apykaitos.[7]   

• 0,5 µg vario, padedančio organizme 
normaliai perduoti geležį.[8] 

• Patentuotas mišinys su kofermentu Q-10, 
dviskiaučių ginkmedžių lapais, česnakais ir 
imbierų aliejumi.

Sudėtis: magnio l-lizinatas, želatina,
askorbo rūgštis, česnakai (Allium sativum), junginys 
„4Life Transfer Factor™“ (kiaušinių tryniai), 
grauželinės gudobelės (Crataegus laevigata (Poir.) 
DC.), kalio citratas, d-alfa tokoferilo sukcinatas, 
dygiosios pelžiedės (Ruscus
aculeatus), cinko gliukonatas, magnio l-askorbatas,
vanduo, Ginkgo biloba L., beta-karotinas, imbieras 
(Zingiber offi cinale Roscoe), niacinamidas, vario 
glicinatas, kofermentas Q10, l-selenometioninas, 
japoniniai pelėvirkščiai (Polygonum cuspidatum), 
l-askorbil-6-palmitatas, folio rūgštis, piridoksino 
hidrochloridas ir cianokobalaminas.

Vartojimo būdas: po vieną (1) kapsulę per parą, 
užgeriant 240 ml skysčio.

[1]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1221 — [2]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1226 — [3]  EFSA leidinys (2010 m.); 8(10):1816
[4]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1220, 2010;8(10):1727 —[5]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1225 — [6]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1223
[7]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1229 —  [8]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1211
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TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
GLUCOACH™ (120 KAPSULIŲ) 

Produktas su junginiu „Targeted Transfer 
Factor“, gautu iš karvių krekenų ir vištų 
kiaušinių trynių, bei mineralais, žolelėmis 
ir kitomis sudedamosiomis dalimis, 
padedančiomis išlaikyti sveiką organizmą. Į 
kiekvieną kapsulę įeina:
• 150 µg chromo, kuris padeda 

palaikyti normalų kraujo 
gliukozės lygį. [1]

• 65 µg vitamino C, kuris padeda 
išlaikyti normalų imuninės 
sistemos veikimą per intensyvias 
treniruotes ir po jų.[2]

Sudėtis: cinamonas (Cinnamomum
zeylanicum), fi gavaisė opuncija (Opuntia 
fi cus-indica), puošniosios krausvos 
(Lagerstroemia speciosa), želatina, l-askorbo 
rūgštis, kininiai ženšeniai (Panax ginseng), 
junginys „4Life Transfer Factor™“ (pagamintas 
iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių 
trynių), vandens ir chromo (III) chlorido.

Vartojimo būdas: po vieną (1) kapsulę per 
parą, užgeriant 240 ml skysčio.

[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1732, 2011;9(6):2203 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1226 
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[1]  EFSA leidinys (2010 m.); 8(10):1819 — [2]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1229 — [3]  EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1220

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

(90 MINKŠTŲ KAPSULIŲ)

Junginys „4Life Transfer Factor“ ir kitos 
sudedamosios dalys, padedančios palaikyti 
vyrų organizmo sveikatą. Į kiekvieną kapsulę 
įeina:

• 5 mg cinko, kuris padeda palaikyti 
normalų kraujo testosterono lygį 
bei vaisingumą ir reprodukcines 
funkcijas. [1] {2}

• 66 µg seleno, prisidedančio 
prie normalaus imuninės 
sistemos funkcionavimo ir 
spermatogenezės palaikymo.[3]

• 33,3 mg junginio „Transfer Factor“, 
gauto iš karvių krekenų bei kiaušinių 
trynių.

• Sudėtyje yra gulsčiųjų serenojų 
ir likopeno, kurie svarbūs vyrų 
sveikatingumui.

• Turi izofl avonų, brokolių ekstrakto ir 
antioksidantų.

Sudėtis: alyvuogių aliejus, želatina, 
kukurūzų aliejus, emulsiklis (glicerinas), 
gulsčioji serenoja (Serenoa repens), dilgėlės 
(Urtica dioica), brokoliai (Brassica oleracea), 
kalninės puerarijos (Pueraria lobata), 
gauruotoji soja (Glycine max), stabilizatorius 
(geltonasis bičių vaškas), junginys „4Life
Transfer Factor™“ (pagamintas iš karvių 
krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), 
vanduo, cinko oksidas, l-selenometioninas, 
likopenas ir stabilizatorius (lecitinas).

Vartojimo būdas: po vieną (1) minkštą 
kapsulę per parą, užgeriant 240 ml skysčio.

LP
3890

MINKŠTOS
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FACTOR
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TRANSFER FACTOR™
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™

(120 KAPSULIŲ) 

Gausus energijos šaltinis veiksmingai papildo su maistu 
gaunamas medžiagas ir suteikia svarbaus antioksidanto – 
gliutationo – gamybos komponentų.

• Papildo mitybą medžiagomis iš karvių krekenų ir 
svarbia aminorūgštimi – gliutaminu.

• Skatina organizmą gaminti gliutationą – galingą 
natūralų antioksidantą.

• Kiekvienoje dozėje yra 1 600 mg l-gliutamino ir
20 mg karvių krekenų

Sudėtis: l-gliutaminas, stabilizatorius – želatina
(kapsulė), l-argininas, n-acetil-l-cisteinas, lipnumą 
mažinanti medžiaga – mikrokristalinė celiuliozė, alfa 
lipo rūgštis, stabilizatorius – vanduo, lipnumą mažinanti 
medžiaga – stearino rūgštis, krekenos (pienas).

Vartojimo būdas: po keturias (4) kapsules per parą, 
užgeriant 240 ml skysčio. Kad rezultatai būtų kuo geresni, 
patariama vartoti 2 kapsules ryte ir dar 2 kapsules vakare.
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4LIFE TRANSFER FACTOR® BELLEVIE® 
(60 KAPSULIŲ)

Produktas su junginiu „Targeted Transfer 
Factor™“ praturtina moterų mitybą.

• Į sudėtį įeina karvių krekenos ir kiaušinių 
tryniai organizmui sustiprinti.

• Įvairių augalinių antioksidantų, 
fi toestrogenų ir indolų mišinys. 

• Per mitybą padeda užtikrinti bendrąjį 
moterų sveikatingumą.

Sudėtis: kryžmažiedžių augalų mišinys 
(brokoliai, kopūstai) (Brassica oleracea L.), 
kininių arbatmedžių ekstraktas (Camellia 
sinensis L. Kuntze), stabilizatorius (želatina), 
linų sėmenų ekstraktas (Linum usitatissimum 
L.), kalninių puerarijų ekstraktas (Pueraria 
lobata [Willd.] Ohwi), junginys „4Life 
Transfer Factor“ (pagamintas iš karvių krekenų 
(pieno) ir kiaušinių trynių), vynuogių sėklų 
ekstraktas (Vitis vinifera L.), raudonasis dobilas 
(Trifolium pratense L.), stabilizatorius (vanduo), 
gvazdikėlių aliejus (Syzygium aromaticum L. 
Merr.).

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules per 
parą, užgeriant 240 ml skysčio.

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA
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Mokslas grožiui, kurio nusipelno jūsų oda
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KŪNO PRIEŽIŪRA

ŠIE PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ PREVENCIJAI.

Odos priežiūros produktų linijoje „enummi™“ junginio 
„4Life Transfer Factor™“ nauda nepriekaištingai dera su 
kitomis sudedamosiomis dalimis, skirtomis drėkinti, 
maitinti ir apsaugoti jūsų odą, kuri to tikrai nusipelno.  

Patirkite, ką reiškia kupina gyvybės ir švytinti veido oda, 
kuria galite didžiuotis kasdien, ir papasakokite apie tai 
kitiems.



LP
8

4 oz
120 ml

ŠVELNUS VEIDO VALIKLIS
(120 ML)

VISŲ TIPŲ ODAI

Tegul kiekviena jūsų diena prasideda ir 
baigiasi švariai – būtent tam sukūrėme 
švelnųjį veido valiklį „enummi™ Gentle Facial 
Cleanser“. Subtiliausi žolelių ekstraktai, 
natūralios minkštinamosios medžiagos, 
vitaminai ir antioksidantai nuplauna 
nešvarumus ir atkuria drėgmę, kad jūsų 
veido oda būtų švelni, tyra ir švytinti. Sudėtis 
pritaikyta visų tipų odai. Tam, kad oda būtų 
gaivi, švari ir pasirengusi viskam, ko gali 
pasitaikyti per dieną, šį lengvą putojantį 
valiklį galite naudoti ir ryte, ir vakare.

Sudėtis: vanduo, natrio C12-18 alkil-
sulfatas, natrio kokaminopropionatas, 
lauramidopropil-betainas, glicerinas, 
PEG-20 metil-gliukozės seskvistearatas, 
natrio chloridas, pantenolis, heksileno 
glikolis, aloe barbadensis ekstraktas, natrio 
PCA, miristamidopropil-betainas, moringa 
pterygosperma sėklų ekstraktas, arnica 
montana žiedų ekstraktas, arctium lappa 
šaknų ekstraktas, chamomilla recutita 
ekstraktas, symphytum offi cinale ekstraktas, 
humulus lupulus ekstraktas, equisetum 
arvense lapų ekstraktas, macrocystis 
pyrifera ekstraktas, tilia cordata ekstraktas, 
althaea offi cinalis šaknų ekstraktas, 
achillea millefolium ekstraktas, kaprililo 
glikolis, fenoksietanolis, chlorfenezinas, 
benzekarboksirūgštis, sorbo rūgštis, dinatrio 
EDTA, kvepalai ir lilialis.

Vartojimo būdas: šiek tiek užtepkite ant 
kempinėlės arba rankų. Masažuokite visą 
veido ir kaklo plotą. Švariai nuskalaukite 
vandeniu. Kad pasiektumėte geriausių 
rezultatų, naudokite ryte ir vakare. Į kasdienę 
odos priežiūrą „4Life“ rekomenduoja 
įtraukti ir SPF 15 klasės apsaugos nuo saulės 
kremą, užtikrinantį apsaugą nuo UVA ir UVB 
spindulių.

[30] 4LIFE EUROPA • 2018 M. PRODUKTŲ KATALOGAS



LP
12

4 oz
120 ml

enummi™ REFRESHING TONER
(120 ML)

SU TRANSFER FACTOR XF™

Pradėkite dieną su gaivinamuoju toniku 
„enummi™ Refreshing Toner“! Jis puikiai tinka 
visų tipų odai, turi vitaminų, antioksidantų ir 
augalinės kilmės minkštinamųjų medžiagų, 
neutralizuojančių paviršiaus nešvarumus bei 
atkuriančius reikiamą pusiausvyrą, kad oda 
būtų glotni, gaivi ir išsaugotų drėgmę.

Sudėtis: aqua, butylene glycol, 
1,2-hexanediol, caprylyl glycol, methyl 
gluceth-20, glycerine, betaine, sodium 
PCA, sodium citrate, colostrum, sodium 
hyaluronate, paeonia albifl ora extract, royal 
jelly extract, biotin, disodium EDTA, citric 
acid, and phenoxyethanol.

Vartojimo būdas: Toniką „enummi 
Refreshing Toner“ purkškite tiesiai ant veido 
arba užtepkite medvilnine pagalvėle. 
Tam, kad pajustumėte vėsą ir atgaivą, 
naudokite ryte ir vakare arba bet kuriuo 
kitu metu. Į kasdienę odos priežiūrą „4Life“ 
rekomenduoja įtraukti ir SPF 15 klasės 
apsaugos nuo saulės kremą, užtikrinantį 
apsaugą nuo UVA ir UVB spindulių.

KŪNO PRIEŽIŪRA
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enummi™ LIFE C ENERGIZING SERUM™

(30 ML)

SU TRANSFER FACTOR EXF™

„enummi™ Life C Energizing Serum™“ – tai sujungta 
vitamino C ir kitų augalinių medžiagų galia, suteikianti 
energijos pavargusiai odai, padedanti išlaikyti struktūrą 
ir mažinti amžiaus pigmentines dėmes, taip pat sauganti 
nuo žalingo aplinkos poveikio. Pažadinkite savo odą 
šiuo prabangiu aksomo švelnumo serumu ir džiaukitės 
labiau švytinčiu veidu. Sudėtyje yra „Transfer Factor 
E-XF™“. 

Sudėtis: ciklopentasiloksanas, dimetikono jungtinis 
polimeras, tetraheksildecil-askorbatas, olea 
europaea (alyvmedžio) vaisių aliejus, olea europaea 
(alyvmedžio) lapai, tokoferilo acetatas, retinilo
palmitatas, helianthus annuus sėklų aliejus, krekenos, 
luteum ovi milteliai, citrus aurantium dulcis (apelsinų) 
žievelių aliejus, heksilresorcinolis ir fenoksietanolis.

Vartojimo būdas: naudokite nuvalę ir papurškę odą 
toniku, masažuodami sukamaisiais judesiais aukštyn. 
Kad pasiektumėte geriausių rezultatą, naudokite ryte 
ir vakare. Rytais taip pat naudokite atkuriamąjį paakių 
kremą „enummi™ Restoring Eye Cream“ ir apsauginį 
drėkinamąjį dienos purškalą „enummi™ Protective Day 
Moisturizer“, o vakarais – atnaujinamąjį naktinį kremą 
„enummi™ Night Recovery Cream“.

LP
25

1 oz
30 ml
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ATGAIVINA
SUTEIKIA ENERGIJOS

SUTEIKIA ŠILKO ŠVELNUMO

ATGAIVINA
SUTEIKIA ENERGIJOS

SUTEIKIA ŠILKO ŠVELNUMO
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DRĖKINIMAS
APSAUGA

DAUGIAU ELASTINGUMO
SPF 15
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LP
25

1,7 oz
50 ml

enummi™ PROTECTIVE DAY MOISTURIZER
(50 ML)

SU TRANSFER FACTOR XF™
SU SPF 15
VISŲ TIPŲ ODAI

Apsaugokite odą nuo šiurkštaus aplinkos poveikio 
naudodami apsauginį drėkinamąjį dienos purškalą 
„enummi™ Protective Day Moisturizer“, kuris 
suteikia SPF 15 skydą nuo UVA ir UVB. Šios 
lengvos drėkinamosios priemonės sudėtyje yra 
vitaminų ir kitų maistinių medžiagų, padedančių 
išlaikyti minkštą ir sveiką odos, geriau palaikyti 
drėgmę ir apsisaugoti nuo aplinkos poveikio. 
Apsauginis drėkinamasis dieninis kremas tinka visų 
tipų odai. 

Sudėtis: vanduo, etilheksilo metoksicinamatas, 
C12-15 alkilo benzoatas, dietilheksilo karbonatas, 
glicerilstearatas, butil-metoksidibenzoilmetanas, 
butileno glikolis, dimetikonas, etilheksilo salicilatas, 
ciklopentasiloksanas, kalio cetilfosfatas, aloe 
barbadensis želė, fenoksietanolis, kaprilil-
glikolis, etilheksilglicerinas, heksileno glikolis, 
gamtinis aliuminio silikatas, cetilo alkoholis, 
ksantano derva, krekenos, luteum ovi milteliai, 
camelia sinensis ekstraktas, glicerinas, moringa 
pterygosperma sėklų ekstraktas, fosfolipidai, 
tokoferilo acetatas, retinilo palmitatas, askorbilo 
palmitatas, tetranatrio EDTA, natrio hidroksidas, 
kvepalai, limonenas, lilialis, linalolis ir liralis.

Vartojimo būdas: nuvalę ir papurškę odą 
toniku, užtepkite ant veido ir kaklo. Kad rezultatai 
būtų kuo geresni, naudokite kasdien.

KŪNO PRIEŽIŪRA
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LP
30

1,7 oz
50 ml

enummi™ NIGHT RECOVERY CREAM
(50 ML)

SU TRANSFER FACTOR EXF™

Atnaujinamasis naktinis kremas „enummi™ 
Night Recovery Cream“ yra pritaikytas visų 
tipų odai, jis padeda jūsų veidui atsigauti 
po dienos streso. Jo sudėtyje yra alavijų, 
vitaminų A ir E, taip pat – giliai drėkinančių 
medžiagų, padedančių išlaikyti odos cheminę 
pusiausvyrą ir jai atsinaujinti. Natūralūs 
antioksidantai daro senėjimą slopinantį 
poveikį, o drėkinamieji priedai sausai odai 
įkvepia jaunatviškumo. Kad rytą galėtumėte 
džiaugtis žavinga ir atsigavusia oda, 
atkuriamąjį naktinį kremą naudokite kiekvieną 
vakarą. 

Sudėtis: vanduo, oktano / dekano 
trigliceridas, glicerinas, aloe bardensis 
želė, dietilheksilo karbonatas, polisorbatas 
20, etilheksilo palmitatas, fenoksietanolis, 
krekenos, polisobutenas, karbomeras, 
akrilamido / amonio akrilato kopolimeras, 
kaprililo glikolis, luteum ovi milteliai, 
ksantano derva, tokoferilo acetatas, sorbo 
rūgštis, hordeum distichon ekstraktas, vigna 
aconitifolia ekstraktas, natrio citratas, 
kvepalai, pantenolis, dinatrio EDTA, 
alantoinas, ksilitilgliukozė, ksilitolis, santalum 
album ekstraktas, phellodendron amurense 
ekstraktas, natrio hidroksidas / kaustinė 
soda, anhidroksilitolis, chlorfenezinas, 
metilparabenas ir natrio hialiuronatas.

Vartojimo būdas: nuvalę ir papurškę 
odą toniku, užtepkite ant veido ir kaklo. 
Kad rezultatai būtų kuo geresni, naudokite 
kas vakarą. Jei abejojate dėl jautrumo, 
galite pirmiausiai šiek tiek įtrinti vidinę dilbio 
pusę. Į kasdienę odos priežiūrą „4Life“ 
rekomenduoja įtraukti ir SPF 15 klasės saulės 
kremą, užtikrinantį apsaugą nuo UVA ir UVB 
spindulių.
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enummi™ RESTORING EYE CREAM
(15 ML)

SU TRANSFER FACTOR EXF™

Atkuriamasis paakių kremas „enummi™ Restoring 
Eye Cream“ suteikia nuo senėjimo saugančių 
maistinių medžiagų, reikalingų jautriai paakių 
odai. Šioje galingoje formulėje – įvairūs 
fosfolipidai, peptidai ir antioksidantai, reikalingi 
atkurti taip reikalingai drėgmei ir koreguoti 
raukšlelėms, paburkimams bei patamsėjusioms 
vietoms, kad akys labiau spindėtų. Sudėtyje yra 
„Transfer Factor E-XF™“.

Sudėtis: vanduo, skvalanas, butileno glikolis, 
cetearilo alkoholis, glicerilo stearatas, PEG-100 
stearatas, C12-15 alkilo benzoatas, cetearilo 
metikonas, etilheksilo palmitatas, dimetikonas, 
ciklopentasiloksanas, behenilo alkoholis, 
amonio akriloildimetiltauratas / VP kopolimeras, 
gossypium herbaceum (medvilnė),
cikloheksasiloksanas, tribeheninas, 
fenoksietanolis, tetraheksidecilo askorbatas, 
hidrintas lecitinas, camelia sinensis ekstraktas, 
kaprililo glikolis, fosfolipidai, glicerinas, linolo 
rūgštis, betainas, glicino sojų sterolis, krekenos, 
ksantano derva, keramidas 2, natrio PCA, titano 
dioksidas, bisabololis, stearetas-20, PEG-10 
rapsų sterolis, sorbo rūgštis, žėrutis, hordeum 
distichon ekstraktas, kvepalai, kvarco dimetilo 
sililatas, dinatrio EDTA, sorbitolis, kvarcas, luteum 
ovi milteliai, natrio hidroksidas, phellodendron 
amurense žievės ekstraktas, santalum album 
ekstraktas, serinas, glicinas, glutamo rūgštis, 
alaninas, n-hidroksisukcinimidas, natrio 
hialuronatas, argininas, lizinas, heksileno glikolis, 
acetil-heksapeptidas-8, treoninas, prolinas, 
metilparabenas, palmitoilo oligopeptidas, 
tokoferilo acetatas, retinilo palmitatas, 
propilparabenas, chrizinas, askorbilo palmitatas 
ir palmitoilo tetrapeptidas-7.

Vartojimo būdas: šiek tiek užtepkite ant piršto 
galiuko, tada švelniai patapšnokite paakių odą. 
Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, naudokite 
ryte ir vakare. 

LP
30

0,5 oz
15 ml
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Odos savybės
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Odos savybės Aprašymas Rekomenduojami produktai Kiti patarimai

Raukšlelės prie akių

Su amžiumi oda tampa plonesnė ir pasirodo raukšlelės bei raukšlės, 
ypač aplink akis. Šį procesą taip pat paspartina kenksmingas saulės 
spindulių poveikis, žiūrėjimas prisimerkus, nepakankamas drėgmės ir 
maistinių medžiagų kiekis, stresas ar miego trūkumas.

enummi™ Protective Day Moisturizer

enummi Restoring Eye Cream

Kai tik esate saulėje, nešiokite akinius, o jei saulėje ketinate praleisti 
daugiau laiko, užsidėkite skrybėlę ar kepuraitę. Į dietą įtraukite 
šviesių spalvų vaisių ir daržovių, kad saugotų jų antioksidantai. 
Kiekvieną dieną išgerkite ne mažiau kaip 2 litrus vandens.

Patamsėję paakiai
Tamsėjantys paakiai dažniau išryškėja su amžiumi. Tamsėti paakiai 
gali dėl paveldėto polinkio, saulės poveikio, per mažo vandens ar 
atitinkamų maistinių medžiagų kiekio, taip pat – streso.

enummi Restoring Eye Cream
Miegokite ne mažiau kaip aštuonias valandas, išgerkite ne mažiau 
kaip 2 litrus vandens per parą. Pasistenkite sumažinti stresą.

Paakių paburkimas
Dažnai pasitaikančios akių paburkimo priežastys – skysčio užlaikymas, 
nepakankamas miego kiekis arba pernelyg dažnas akių trynimas. 

enummi Restoring Eye Cream

Miegokite ne mažiau kaip aštuonias valandas, stenkitės prieš miegą 
negerti per daug skysčių. Jei norite sumažinti paburkimą, galite 
pabandyti akių kremą nakčiai dėti į šaldytuvą ir pasitepti juo ryte.

Netolygus odos atspalvis

Odos atspalvio netolygumą gali sukelti įvairūs dalykai, pavyzdžiui, 
saulės spindulių padaryti pažeidimai, odos senėjimas, odos riebumas, 
hormoniniai pokyčiai, prasta mityba arba tam tikrų maistinių medžiagų 
trūkumas. Su amžiumi jūsų oda gali atrodyti vis labiau pavargusi ir 
išblyškusi. 

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Life C Energizing Serum™

Kiekvieną dieną būtinai naudokite produktą, turintį apsaugos nuo 
saulės (SPF) poveikį. Tomis dienomis, kai lauke praleidžiate daug 
laiko, dėvėkite kepurę ir nešiokite saulės akinius.

Odos spalvos praradimas,
tamsios dėmės

Saulės spindulių pažeidimai gali būti įvairūs, tačiau dažniausiai 
pasitaiko netolygus odos atspalvis, spalvos praradimas arba tamsios 
dėmės. 

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Life C Energizing Serum

Kiekvieną dieną būtinai naudokite produktą, turintį apsaugos nuo 
saulės (SPF) poveikį. Tomis dienomis, kai lauke praleidžiate daug 
laiko, dėvėkite kepurę ir nešiokite saulės akinius. Papildykite savo 
mitybą naudodami „4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor™ 
Formula“ arba „Transfer Factor Glutamine Prime™“, kad gautumėte 
daugiau antioksidantų.

Sausa, niežtinti, įtempta oda

Polinkis į sausą odą dažnai yra paveldimas. Be to, jis gali atsirasti su 
amžiumi, kai mažėja natūralių odos aliejų kiekis. Veido sausumą gali 
padidinti ir aplinkos veiksniai, tokie kaip saulė, vėjas ar šaltis. Pabloginti 
padėtį gali ir šiurkštus muilas ar net odos šveitimas. Dar labiau 
pabloginti padėtį galite tada, kai skubate pro duris ir nepasirūpinate 
tinkamu odos drėkinimu ir apsauga. Dėl to oda gali dar labiau džiūti, o 
senėjimo procesas – paspartėti. 

enummi Gentle Facial Cleanser

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Night Recovery Cream

Pasinaudokite švelniu valikliu, o po kelių minučių, kai jį nuplausite, – 
drėkinamuoju purškalu, kad oda geriau išlaikytų drėgmę. Vartokite 
„BioEFA™“. Nepakeičiamosiosios riebalų rūgštys palaiko sveiką 
odą. Kiekvieną dieną išgerkite ne mažiau kaip 2 litrus vandens. Kai 
keičiasi oras, labai svarbu atkreipti dėmesį į odos poreikius.
Jei negaunate pakankamai drėgmės, pamėginkite naudoti „enummi 
Night Recovery Cream“, o ant jo – „enummi Protective Day 
Moisturizer“. Taip drėkinimas bus efektyvesnis.

Šiurkšti, netolygi tekstūra
Natūralus senėjimas ir aplinkos veiksniai, tokie kaip saulės poveikis ir 
oro tarša, gali sunaikinti odos apsaugą, kurią suteikia kolagenas bei 
elastino pluoštas, taip pat gali paveikti odos tekstūrą. 

enummi Life C Energizing Serum

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Night Recovery Cream

Į dietą įtraukite maisto produktų, kuriuose gausu antioksidantų. 
Papildykite mitybą „4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor 
Formula“ arba „Transfer Factor Glutamine Prime“, kad antioksidantų 
gautumėte dar daugiau. Vartokite „BioEFA“. Nepakeičiamosiosios 
riebalų rūgštys palaiko sveiką odą. Kiekvieną dieną išgerkite ne 
mažiau kaip 2 litrus vandens.

Oda atrodo pavargusi, išblyškusi

Kai po ilgos darbo dienos kūną ima nuovargis ir trūksta energijos, 
jūsų oda – ne išimtis. Dienos, kai patiriama pernelyg daug streso, 
žiemos šalčiai, rūkymas arba tam tikrų maistinių medžiagų ar drėgmės 
trūkumas gali prisidėti prie matomo nuovargio ir išblyškimo.

enummi Life C Energizing Serum

Jei norite, kad veidas atrodytų puikiai, visada verta laikytis sveikos 
mitybos, gerti daug vandens ir pakankamai miegoti. Užtepti 
„enummi Life C Energizing Serum“ patariama masažuojant mažais 
sukamaisiais judesiais, nukreiptais į viršų ir išorėn. Taip jūsų oda 
gaus energijos, kurios jai reikia.
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Intensyviai veikiančiame kūno losjone „enummi™ Intensive Body 
Lotion“ yra daug drėgmės turinčių sudedamųjų dalių, jos lepins 
jūsų odą, kad ji išlaikytų optimalią drėgmę ir minkštumą. Šis 
junginys greitai absorbuojamas ir palieka malonų drėgmės šydą. 
Drėkinamasis šio raminantį Tailando citrinžolių kvapą skleidžiančio 
losjono poveikis tiks visiems šeimos nariams.

Sudėtis: vanduo, carthamus tinctorius aliejus, glicerinas, helianthus 
annuus sėklų aliejus, glicerilo stearatas, stearino rūgštis, butyrospermum 
parkii sviestas, oktano / dekano / miristo / stearino trigliceridas, 
cetilo alkoholis, natrio stearoilo laktilatas, hordeum distichon ekstraktas, 
ciklometikonas, trietanolaminas, tokoferilo acetatas, camelia sinensis 
ekstraktas, dimetikonas, krekenos, cikloheksasiloksanas, karbomeras, 
santalum album ekstraktas, phellodendron amurense ekstraktas, PEG-100 
stearatas, alantoinas, tokoferolis, natrio PCA, moringa pterygosperma 
ekstraktas, luteum ovi milteliai, dietanolaminas, dinatrio EDTA, aloe 
barbadensis želė, fenoksietanolis, sorbo rūgštis, kaprililo glikolis, 
chlorfenezinas, etilparabenas, metilparabenas, kvepalai, limonenas, 
benzilo benzoatas, lilialis, citronelolis, geraniolis, heksilo cinamalas, 
hidroksicitronelalis, liralis ir linalolis.

Vartojimo būdas: kasdien gausiai įtrinkite į odą.

enummi™ INTENSIVE BODY LOTION
(250 ML)

SU TRANSFER FACTOR EXF™
SUDĖTIS PRITAIKYTA SAUSAM KLIMATUI

LP
8

8,5 fl  oz
250 ml

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA
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Suteikite savo odai drėgmės ir pagerinkite 
jos išvaizdą naudodami „4Life Transfer 
Factor™ RenewAll™“ – raminamąją 
želę, skirtą padėti išlaikyti sveiką odą. 
Šiame revoliuciją sukėlusiame produkte, 
be „Transfer Factor XF™“, yra alavijų, 
rozmarinų, ramunėlių ir levandų mišinys. 
Ši lengvai užtepama želė padeda išlaikyti 
odą minkštą ir lygią. „4Life Transfer Factor 
RenewAll“ padeda pastebimai sumažinti 
sausų plotų bei drėkina ir ramina jūsų 
odą. Šią želę galite naudoti tada, kai 
norite: ir anksti ryte, ir pabuvę saulėje, 
ir skusdamiesi. „4Life Transfer Factor 
RenewAll“ odai suteikia sveikesnę išvaizdą 
bei palaiko jos natūralią pusiausvyrą.

Sudėtis: vanduo, krekenos, PPG-2 
izocetet-20 acetatas, trietanolaminas, 
butileno glikolis, polisorbatas 20, 
karbomeras, fenoksietanolis, kaprililo 
glikolis, dimetikono kopoliolis, heksileno 
glikolis, etilheksilglicerinas, aloe 
barbadensis želė, dinatrio EDTA, 
eucalyptus globulus aliejus, rosmarinus 
offi cinalis aliejus, pantenolis, alantoinas, 
glicerinas, mielių polisacharidai, natrio 
PCA, anthemis nobilis ekstraktas, 
karaginanas, propileno glikolis, citrinų 
rūgštis ir lavandula angustifolia ekstraktas.

Vartojimo būdas: laisvai tepkite ant 
norimų odos plotų.

DRĖKINAMOJI ODĄ RAMINANTI ŽELĖ
SU TRANSFER FACTOR XF™

LP
16

2 oz
56,7 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENEWALL™

(56,7 G)

DRĖKINAMOJI ODĄ RAMINANTI ŽELĖDRĖKINAMOJI ODĄ RAMINANTI ŽELĖDRĖKINAMOJI ODĄ RAMINANTI ŽELĖDRĖKINAMOJI ODĄ RAMINANTI ŽELĖ
TRANSFER FACTOR XF™™
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ENERGY GO STIX™

Uogų skonio „Energy Go Stix“ jūsų dienai 
suteiks daugiau jėgų – būtent tam
pritaikytas jo puikiai drauge veikiančių 
sudedamųjų dalių derinys: žalioji arbata, 
matė, paulinija ir „4Life Transfer Factor 
E-XF™“. 

• Jis puikiai dera ir su kitais „4Life 
Transfer Factor“ produktais.

• Tai – geras maisto papildas 
treniruojantis.

• Kiekvienoje porcijoje yra 250 mg 
taurino, 250 mg l-gliutamino, 52,5 
mg kofeino ir 25 mg „4Life Transfer 
Factor E-XF™“.

• Taip pat yra izomaltuliozės (gliukozės 
ir fruktozės šaltinio), kuri gliukozės 
kiekį kraujyje pakelia nedaug, 
palyginti su kitokiomis gėrimų cukraus 
rūšimis. 
 

Sudėtis: izomaltuliozė, rūgštingumo 
reguliatorius (citrinų rūgštis), l-gliutaminas, 
taurinas, aviečių aromatas, vanilės 
aromatas, kininio citrinmedžio (Camellia 
sinensis L. Kuntze) lapai, l-argininas, 
žemuogių aromatinė medžiaga, matės 
(Ilex paraguariensis A. St.-Hil) lapų 
ekstraktas, mėlynių aromatas, lipnumą 
mažinanti medžiaga (silicio dioksidas), 
dažiklis (raudonieji burokėliai), saldiklis 
(sukraliozė), paulinijos (Paullinia cupana 
Kunth., Bonpl. et Kunth) sėklų ekstraktas, 
dažiklis (beta karotinas), krekenos 
(pienas), aromato stipriklis (natrio 
acetatas) ir kiaušinių tryniai.

Vartojimo būdas: ½ pakelio turinio 
(2,5 g) sumaišykite su 240 ml vandens. 
Neviršykite rekomenduojamos paros 
dozės.

AKTYVUS GYVENIMAS

AKTYVUS 
GYVENIMAS

LP
34

PORCIJOS

60
TRANSFER 

FACTOR

SUDĖTYJE YRA KOFEINO. NEREKOMENDUOJAMA VAIKAMS ARBA NĖŠČIOMS MOTERIMS.
TAI NĖRA MAISTO PAKAITALAI. SVARBU ĮVAIRI IR SUBALANSUOTA MITYBA BEI SVEIKAS GYVENIMO 
BŪDAS LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

Kasdien daugiau energijos
su Transfer Factor E-XF™



Nutrastart™

SKAIDULŲ, VITAMINŲ IR MINERALŲ ŠALTINIS

ŠOKOLADO ARBA VANILĖS 
SKONIO, SU 4LIFE 
TRANSFER FACTOR™

Kas galėjo pagalvoti, kad sotumo pojūtį gali 
suteikti tiek mažai kalorijų? Visiškai natūralus 
šokolado arba vanilės skonio „Nutrastart“ 
– tai skaidulų, vitaminų ir mineralų šaltinis. 
Jis gali tapti puikiu užkandžiu tarp valgių, o 
jei sumaišomas su jūsų mėgstamais vaisiais 
ar daržovėmis – ir tikru valgiu. Kiekvieną 
dieną pradėkite nusiteikę pozityviai – su 
„Nutrastart“!

Vartojimo būdas: du (2) „Nutrastart“ 
samtelius įdėkite į 240 ml (8 oz) vandens. 
Išmaišykite arba gerai suplakite, kol 
konsistencija taps tolygi. Tada iškart 
išgerkite. 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.

Nutrastart šokoladas:
960 g (2 lb 1,86 oz).

Nutrastart vanilė:
804 g (1 lb 12.4 oz).

LP
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Nutrastart™ šokoladas – sudėtis: saldiklis – fruktozė, sojų baltymų izoliatas,
išrūgų (pieno) baltymų koncentratas, kvapioji medžiaga – saulėgrąžų aliejaus kremas 
(saulėgrąžų aliejus, kukurūzų sirupas, natrio kazeinatas), tirštiklis – polidekstrozė, kvapioji 
medžiaga – kakavos milteliai, užpildas – maltodekstrinas, sojų skaidulos, kvapioji medžiaga 
– šokolado kvapioji medžiaga, stabilizatorius – natrio karboksimetilceliuliozė, trikalcio fosfatas, 
magnio oksidas, natrio chloridas, junginys „4Life Transfer Factor™“ (pagamintas iš karvių krekenų 
(pieno) ir kiaušinių trynių), l-askorbo rūgštis, retinilo acetatas, cinko gliukonatas, geležies (II) 
citratas, biotinas, niacinamidas, vario gliukonatas, kalcio D-pantotenatas, d-alfa-tokoferolio 
acetatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino mononitratas, cholekalciferolis, ribofl avinas, folio 
rūgštis ir cianokobalaminas.

Nutrastart™ vanilė – sudėtis:  fruktozė, sojų baltymų izoliatas, išrūgų (pieno) baltymų 
koncentratas, saulėgrąžų aliejaus kremas (saulėgrąžų aliejus, kukurūzų sirupas, natrio 
kazeinatas), tirštiklis (polidekstrozė), maltodekstrinas, saldiklis (ksilitolis), sojų skaidulos, vanilės 
aromatas, stabilizatorius (natrio karboksimetilceliuliozė), trikalcio fosfatas, kremo aromatas, 
magnio oksidas, natrio chloridas, „4Life Transfer Factor™“ (pagamintas iš karvių krekenų 
(pieno) ir kiaušinių trynių), L-askorbo rūgštis, retinilo acetatas, cinko gliukonatas, D-biotinas, 
geležies (II) citratas, niacinamidas, kalcio D-pantotenatas, vario gliukonatas, dl-alfa tokoferolis, 
piridoksino hidrochloridas, cholekalciferolis, ribofl avinas, tiamino mononitratas, folio rūgštis
ir cianokobalaminas.
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RiteStart™
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TINKAMA DIENOS PRADŽIA

LP
50PAKELIAI

30TRI-FACTOR 
FORMULA

MULTIPLEX KAPSULĖS: trikalcio fosfatas, lipnumą mažinanti medžiaga (mikrokristalinė celiuliozė), stabilizatorius 
(želatina), magnio oksidas, askorbo rūgštis, užpildas (magnio stearatas), biotinas, geležies (II) sulfatas, beta karotinas, 
niacinamidas, vario gliukonatas, lipnumą mažinanti medžiaga (silicio dioksidas), d-α-tokoferolio acetatas, kalcio 
D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino mononitratas, cholekalciferolis, ribofl avinas, cianokobalaminas ir 
pteroilmonogliutamo rūgštis.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS TRI-FACTOR™ KAPSULĖS: Junginys „4Life Tri-Factor Formula“ (pagamintas iš 
karvių pieno krekenų ir kiaušinių trynio), inozitolio heksafosfatas, sojų (Glycine max) pupelių ekstraktas, stabilizatorius 
(želatina), cinko gliukonatas, Cordyceps sinensis, kepimo mielės, Agaricus blazeii, alavijai (Aloe barbadensis), avižų 
(Avena sativa) sėklų ekstraktas, kuokštinių grifolių vaisiakūnių (Grifola frondosa), valgomieji danteniai (Lentinus edodes), 
lipnumą mažinančios medžiagos (magnio stearatas ir silicio dioksidas).

ANTIOKSIDANTŲ KAPSULĖS: žalioji arbata (Camellia sinensis), citrusiniai biofl avonoidai, stabilizatorius (želatina), 
pilkosios malpigijos (Malpighia glabra), dažinės ciberžolės (Curcuma longa), užpildas (mikrokristalinė celiuliozė), 
vynuogės (Vitis vinifera), pušys (Pinus maritima), lipnumą mažinančios medžiagos (magnio stearatas ir silicio dioksidas).

BIOEFA™ MINKŠTOS KAPSULĖS: žuvų taukai, stabilizatorius (želatina), linų (Linum usitatissimum) sėmenų aliejus, 
dengiamoji medžiaga (glicerinas), vaistinių agurklių (Borago offi cinalis) sėklų aliejus, dažinių dygminų (Carthamus 
tinctorius) sėklų aliejus, vanduo ir konservantas (didelės tokoferolių koncentracijos ekstraktas).

SUDĖTIS

„RiteStart“ – tai vienas iš perkamiausių 
mūsų produktų. Jo sudėtyje yra visi 
pagrindiniai komponentai visavertei 
mitybai palaikyti ir junginys „4Life 
Transfer Factor Plus Tri-Factor 
Formula“. Nepakeičiamųjų riebalų 
rūgščių (įskaitant omega 3 ir omega 
6), modernus galingų antioksidantų 
ir kitų pagalbinių medžiagų derinys, 
pritaikytas vyrų arba moterų 
poreikiams, – tai galimybė paprastai 
ir patogiai papildyti kasdienę mitybą.

VARTOJIMO BŪDAS: po du 
(2) pakelius per parą, užgeriant 
240 ml skysčio. Kad rezultatai 
būtų kuo geresni, vartokite su 
maistu ryte ir vakare. Neviršykite 
rekomenduojamos paros dozės. 
Tai nėra maisto pakaitalai. 
Svarbu įvairi ir subalansuota 
mityba bei sveikas gyvenimo 
būdas. LAIKYKITE VAIKAMS 
NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

„RiteStart“ sukurtas tam, kad atrodytumėte ir 
jaustumėtės puikiai, turėtumėte energijos ir gautumėte 
konkrečios pagalbos ten, kur jos reikia.

Kalcis 150 mg 19%
Magnis 57 mg 15%
Vitaminas C 15 mg 19%
Cinkas 10 mg 100%
Geležis 3,6 mg 26%
Niacinas 3 mg 19%
Pantoteno rūgštis 2 mg 33%
Vitaminas E 1,8 mg 15%
Vitaminas B6 0,6 mg 43%
Varis 0,5 mg 50%
Vitaminas A 450 µg 56%
Vitaminas B1 0,4 mg 36%
Vitaminas B2 0,4 mg 29%
Biotinas 70 µg 140%
Folio rūgštis 40 µg 20%
Vitaminas D3 1 µg 20%
Vitaminas B12 0,4 µg 16%
Žuvų taukai 1030 mg -
Žalioji arbata 309 mg -

Linų sėmenų aliejus 266 mg -
Inozitolio heksafosfatas 262,82 mg -
Sojos 260,22 mg -

 257,5 mg -
Krekenos
Citrusiniai bio�avonoidai

 210 mg -
Pilkosios malpigijos 191,66 mg -
Vaistinių agurklių sėklų aliejus 186 mg -
Dažinių dygminų sėklų aliejus  158 mg -
Dažinės ciberžolės  157,5 mg -
Kiaušinių tryniai  90 mg -
Cordyceps Sinensis  74,28 mg -
Pušys 63 mg -
Vynuogės 63 mg -
Kepimo mielės 57,9 mg -
Agaricus Blazeii  35 mg -
Alavijai 34 mg -
Avižos 33,34 mg -
Grifola Frondosa  20 mg -
Valgomieji Danteniai 20 mg -
*RWV: referencinė maistinė vertė

Mitybinė informacija
Dozių kiekis pakuotėje: 15
Vienoje paros dozėje (2 pakeliuose)  % RMV* Vienoje paros dozėje (2 pakeliuose)  % RMV*



BIOEFA™

(60 KAPSULIŲ)

Šis maisto papildas turi omega 3 
ir omega 6 rūgščių, padedančių 
išlaikyti normalų kraujo cholesterolio 
kiekį – kiekvieną dieną gaunama po 
2 g alfa-linoleno rūgšties[1][2].
Kiekvienoje dozėje yra:

• 1 030 mg žuvų taukų.
• 266 mg linų sėmenų aliejaus.

 
Sudėtis: žuvų taukai, želatina, linų 
(Linum usitatissimum) sėmenų aliejus, 
dengiamoji medžiaga (glicerinas), 
vaistinių agurklių (Borago offi cinalis) 
sėklų aliejus, dažinių dygminų 
(Carthamus tinctorius) sėklų 
aliejus, vanduo ir konservantas 
(didelės tokoferolių koncentracijos 
ekstraktas).

Vartojimo būdas: po dvi (2) 
kapsules per parą, užgeriant 240 ml 
skysčio.
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[1] EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1252 –– [2] EFSA leidinys (2011 m.); 9(6):2203



FIBRO AMJ™ DAYTIME 
FORMULA (90 KAPSULIŲ)

„Fibro AMJ DayTime Formula“ 
turi medžiagų, kurios padeda 
veikti raumenims bei sąnariams. 
Kiekvienoje dozėje yra:

• 3,3 mg vitamino B6, 
skatinančio normalią baltymų ir 
glikogenų apykaitą.[1]

• 66,7 mg magnio, kuris padeda 
normaliai veikti raumenims 
bei išlaikyti tinkamą kaulų 
struktūrą.[2]

Sudėtis: Gliukozamino 
hidrochloridas (krabai ir krevetės 
(vėžiagyviai), rūgštis (obuolių 
rūgštis), magnio oksidas, 
dengiamoji medžiaga (želatina), 
metilsulfonilmetanas, karvių kremzlių 
milteliai, pipirmėčių (Mentha x 
piperita) lapų milteliai, Boswellia 
serrata dervos ekstraktas, vanduo, 
lipnumą mažinanti medžiaga 
(stearino rūgštis), pipirmėtės (Mentha 
x piperita), N-acetil-L-cisteinas, 
pipirmėčių kvapioji medžiaga, 
piridoksino hidrochloridas, 
bromelainas, vynuogių (Vitis 
vinifera) sėklų ekstraktas, L-cisteinas, 
inkaruočių (Harpagophytum 
procumbens) šaknų ekstraktas, alfa 
lipo rūgštis ir lipnumą mažinanti 
medžiaga (silicio dioksidas).

Vartojimo būdas: Po vieną (1) 
kapsulę per parą, užgeriant 250 ml 
skysčio.
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[1] EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1225 — [2] EFSA leidinys (2009 m.); 7(9):1216, 2010; 8(10):1807



ĮSPĖJIMAS: atidžiai perskaitykite nurodymus ir jų laikykitės. Nenaudokite, jei viduriuojate arba ėmėte viduriuoti, tuštintis skystai, atsirado 
pilvo skausmų arba žarnyno uždegimas. Jeigu dažnai viduriuojate, pasitarkite su savo gydytoju. Nėščioms ir žindančioms moterims, taip 
pat asmenims, kurie vartoja vaistus arba turi kokių nors sveikatos sutrikimų, prieš vartojant šį produktą dera pasitarti su gydytoju. Neviršykite 
rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei 
sveikas gyvenimo būdas. Nepasitarę su gydytoju nevartokite ilgiau nei šešias savaites. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
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FIBRE SYSTEM PLUS™

(30 PAKELIŲ)

„Fibre System Plus™“ – tai dešimties 
dienų valomoji programa, padedanti 
užtikrinti sveiką virškinimą ir reguliarų 
tuštinimąsi. Sudėtyje yra: Plantago 
ovata, Syzygium aromaticum, 
Rhamnus purshiana, Zingiber 
offi cinale, Piper nigrum, Gentiana 
lutea, Ulmus rubra, Glycyrrhiza 
glabra, Salvia offi cinalis, Rhamnus 
frangula, Humulus lupulus ir 
Matricara recutita.
 
Vartojimo būdas: paketo turinį 
suvartoti 30 min. prieš valgį tris 
kartus per dieną, iš viso dešimt 
dienų. Kad rezultatai būtų kuo 
geresni, „Fibre System Plus™“ 
vartokite dukart per metus.

LP
20PAKELIAI

30

• Valymas
• Virškinimas

Sudėtis: ryžių (Oryza sativa) atsijos, stabilizatorius (hidroksipropilmetilceliuliozė), balkšvųjų gysločių (Plantago ovata) 
lukštų milteliai, stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) uogų milteliai, paprastųjų moliūgų (Cucurbita pepo) 
sėklų milteliai, kvapniųjų gvazdikmedžių (Syzygium aromaticum) žiedų milteliai, obuolių (Malus domestica) milteliai, 
amerikinių šaltekšnių (Rhamnus purshiana) žievės milteliai, imbierų (Zingiber offi cinale) šaknų milteliai, juodųjų pipirų 
(Piper nigrum) uogų milteliai, geltonųjų gencionų (Gentiana lutea L.) šaknų milteliai, raudonųjų guobų (Ulmus rubra 
Muhl.) šaknų milteliai, paprastųjų saldymedžių (Glycyrrhiza glabra L.) šaknų milteliai, bromelainas, papainas, petražolių 
(Petroselinum crispum Mill.) lapų milteliai, slyvų (Prunus domesticus) vaisių milteliai, vaistinių šalavijų (Salvia offi cinalis L.) 
lapų milteliai, paprastųjų šaltekšnių (Rhamnus frangula) žievės ekstraktas, magnio stearatas, vaistinių svilarožių (Althaea 
offi cinalis L.) šaknų milteliai, paprastųjų apynių (Humulus lupulus L.) žiedų milteliai, bičių surinktos žiedadulkės, 
vaistinių ramunių (Matricaria recutita L.) žiedų milteliai, vaistinių drebuločių (Chondrus crispus) milteliai, saldžiųjų 
ceratonijų (Ceratonia siliqua) pupelių milteliai, ksantano derva, papajinių melionmedžių (Carica papaya L.) vaisių 
milteliai, valgomųjų ananasų (Ananas comosus) vaisių ekstraktas ir vingrūnės (Arthrospira platensis). 
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SUPER DETOX™

(60 KAPSULIŲ)

Šį produktą sudaro augaliniai 
ekstraktai (tikrųjų margainių vaisių, 
kiaulpienių ir artišokų lapų), 
padedantys palaikyti normalią 
kepenų veiklą.

Sudėtis: raudonųjų dobilų (Trifolium 
pretense L.) žiedų milteliai, tikrųjų 
margainių (Silybum marianum) 
vaisių ekstraktas, želatina, 
kiaulpienių (Taraxacum offi cinale) 
lapų ekstraktas, brokolių (Brassica 
oleracea L. Var italica Plenck) sėklų 
ir lapų ekstraktas, artišokų (Cynara 
scolymus L.) lapų ekstraktas ir rapsų 
aliejus.

Vartojimo būdas:  po dvi (2) 
kapsules du kartus per parą, 
užgeriant 240 ml skysčio.

AR ŽINOJOTE, KAD KEPENYS yra vienas iš svarbiausių mūsų kūno organų. Jos kasdien atlieka įvairias funkcijas ir 
prisideda prie geros gyvenimo kokybės. Pagrindinės kepenų funkcijos yra tokios:

• Šalinimas: kepenys perdirba įvairius toksinus, kad padarytų juos nekenksmingus ir pašalintų. Be to, kepenys 
neutralizuoja atlikusius darbą vaistus, kad jie nesikauptų organizme.

• Sintezė: kepenys dalyvauja vykdant angliavandenių, lipidų ir proteinų medžiagų apykaitą.

• Saugojimas: kepenyse saugomi riebaluose tirpūs vitaminai (A, D, K, E). Be to, čia saugomi ir glikogenai, iš kurių, 
kai prireikia, organizmas gauna energijos.

LP
20

60

KAPSULĖS

ĮSPĖJIMAS: LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. 
Maisto papildai nėra maisto pakaitalai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Skydliaukės nepakankamumu arba hipotiroze sergantiems asmenims dera pasitarti su gydytoju.
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4Life Fortify™

Visaverčio maisto paketas

Apsilankykite svetainėje www.4lifefortify.com ir įsigykite „4Life Fortify“ – taip 
vaikas ar net ištisa šeima gaus šiltą ir reikiamų maistinių medžiagų turintį patiekalą.

Ką galėtų nuveikti maža 
mergaitė, gavusi visavertį 
šiltą patiekalą? Ko ji galėtų 
pasiekti, apie ką svajoti? 
Kuo ji galėtų tapti užaugusi?

Daugelyje pasaulio vietų 
vaikai negauna tinkamo 
maisto, kurio jiems reikia 
kasdien. Jų motinos ir tėvai 
vargsta siekdami mažuosius 
bent išmaitinti, o ką jau 
kalbėti apie sveiką maistą, 
kuris vaikams suteiktų 
vitaminų bei mineralų, 
reikalingų užaugti stipriems. 
Dar blogiau gali būti 
vaikams, gyvenantiems 
našlaičių namuose. Dažnai 
maisto tiesiog nepakanka, 
vaikai turi kęsti alkį, dažnai 
negali susikaupti mokykloje.

Kiekvienas „4Life Fortify“ 
paketas – tai 24 kokybiškos 
vaikiškos maisto porcijos, 
sudarytos iš ryžių, lęšių ir 
pupelių, taip pat – visavertis 
vitaminų, mineralų bei 

„4Life Transfer Factor™“ 
kompleksas. Visa tai sudaro 
puikų bendros jų savijautos 
pagrindą.

Šiuose paketuose yra 
vitaminų bei mineralų, 
kurių augantiems vaikams 
taip reikia. Gavęs šiltą ir 
gausų reikiamų medžiagų 
patiekalą vaikas gali 
susikaupti ir įveikti kasdienes 
užduotis, geriau mokytis 
matematikos, pasaulio 
pažinimo ir geografi jos, 
o ne tiesiog galvoti, kaip 
numalšinti alkį.
 

www.4lifefortify.com



*PASTABA: patiekalų paketai „4Life Fortify“ nesiunčiami į Europą. Už patiekalų paketų „4Life Fortify“ pirkimą, aukojimą bei 
reklamavimą kompanija „4Life Research™“ atsilygina. Suprantame, kad labdaros projektui „Foundation 4Life“, kurį vykdome 
jau daug metų, reikalingas platintojų laikas bei ištekliai, todėl į paketo kainą yra įtraukti komisiniai. „4Life Fortify“ – tai 
produktas, sukurtas ir palaikomas „4Life Research“, kuri pati yra pelno siekianti kompanija. Paaukotus patiekalų paketus „4Life 
Fortify“ ši kompanija perduoda nesiekiantiems pelno partneriams, tokiems kaip „Feed the Children“. Labdara užsiimantys 
partneriai „4Life Fortify“ nemokamai pristato skurstantiems vaikams.

GERA SAVIJAUTA APSKRITAI

Sustiprinkite vaiką
    ar ištisą šeimą
Kiekvienas nupirktas „4Life Fortify“ 
maišelis yra paaukojamas skurdžiai 
gyvenantiems pasaulio vaikams. Tuo 
rūpinasi mūsų partnerė „Feed the 
Children“, kuri yra nepriklausoma 
platinimo kompanija.

Sudėtis: ilgagrūdžiai baltieji ryžiai, lęšiai, 
raudonosios pupelės, struktūruoti augaliniai 
baltymai, dekstrinas, baltųjų ryžių miltai, 
česnakai, svogūnai, vitaminų mišinys (kalcio 
karbonatas, magnio oksidas, kalio chloridas, 
askorbo rūgštis, tokoferilo acetatas, d-kalcio 
pantotenatas, niacinamidas, cinko gliukonatas, 
karbonilo geležis, piridoksino hidrochloridas, 
ribofl avinas, tiamino mononitratas, mangano 
sulfatas, vario gliukonatas, vitamino A palmitatas, 
folio rūgštis, natrio selenitas, kalio jodidas, 
biotinas, chromo chloridas, fi tonadionas, 
cianokobalaminas, cholekalciferolis), žaliosios 
ir raudonosios paprikos, morkos, druska, karvių 
krekenų fi ltratas ir kiaušinių trynių koncentratas, 
hidrolizuoti sojų ir kukurūzų baltymai, ksantano 
derva, petražolės ir aromatinės medžiagos.
SUDĖTYJE YRA PIENO, KIAUŠINIŲ IR SOJŲ. 
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MOKYMASIS IR DALIJIMASIS
Norėtumėte sukurti savo verslą? Štai kaip galite sudaryti „4Life“ platintojo sutartį Europoje:

EUROPOS ŠALIŲ RINKOSE
TAIKOMI REGISTRACIJOS REIKALAVIMAI

4LIFE® PRODUKTŲ KATALOGAS • EUROPA

1. UŽPILDYKITE 
PLATINTOJO 
PARAIŠKOS BEI 
SUTARTIES FORMĄ
Būtinai pasirašykite visose 
atitinkamose eilutėse. Net 
jei registruojatės internetu, 
privalote užpildyti 
platintojo paraiškos bei 
sutarties formą, kurią 
rasite „4Life“ svetainėje: 
www.4life.com.

Būtinai pasirinkite savo 
šalį ir prisijunkite.

2. REIKIAMUS 
DOKUMENTUS 
ATSIŲSKITE FAKSU 
ARBA EL. PAŠTU* 
Kai atliksite 1 veiksmą, 
faksu arba el. paštu turite 
atsiųsti šiuos dokumentus 
(žr. konkrečių šalių 
reikalavimus)*:
•  Užpildytą platintojo 
paraiškos bei sutarties 
formą.
•  Savo paso arba kito 
ofi cialaus tapatybės 
dokumento su nuotrauka 
kopiją.

3. ĮSIGYKITE 
PRADEDANČIOJO 
RINKINĮ
Tam, kad jūs geriau 
suvoktumėte „4Life“ 
verslą, o mes galėtume 
patenkinti jūsų 
prašymą tapti „4Life“ 
platintoju, būtina 
įsigyti pradedančiojo 
rinkinį (taikoma Italijos, 
Vokietijos, Ispanijos ir 
Portugalijos gyventojams). 
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* ATMINKITE: faksu arba el. paštu reikia atsiųsti visus dokumentus, reikalaujamus jūsų šalyje. Visi 
dokumentai turi būti gauti per 90 dienų. Jei tai neįvyksta, jūsų platintojo ID paverčiamas kliento 
paskyra. Jei gyvenate Italijoje, Ispanijoje arba Portugalijoje, dėl konkrečios registracijos procedūros 
kreipkitės į platintojų tarnybą.  

„4LIFE“ PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS 
LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ 
PREVENCIJAI.
Platintojams, demonstruotojams ir klientams, 
esantiems Europos Sąjungoje, kompanija „4Life 
Research USA, LLC.“ parduoda tam tikrus produktus, 
kurių perparduoti į kai kurias valstybes neleidžiama. 
Šie produktai nėra skirti perparduoti ar panaudoti 
kokiu nors kitu komerciniu tikslu, juos leidžiama 
vartoti tik asmeninėms juos gavusio arba su juo 
drauge gyvenančių asmenų reikmėms. Perparduoti 
neskirtų produktų vieną užsakymą „4Life“ savo 
nuožiūra riboja taip, kad jis neviršytų kiekio, kurį 
drauge su jumis gyvenantys asmenys galėtų suvartoti 
per tris mėnesius. Jei šių taisyklių nesilaikoma, jūsų 
privilegija įsigyti asmeninėms reikmėms perparduoti 
neskirtų produktų gali būti panaikinta. 
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KONTAKTINĖ INFORMACIJA

* Kiekvienai šaliai dabar yra atskiras telefono numeris. Juo priimami tik vietiniai 
skambučiai. Pavyzdžiui, jei esate Lietuvoje, skambinkite Lietuvos numeriu. Šie numeriai 
netinka tarptautiniams skambučiams. Taigi, jei, tarkime, esate Estijoje ir skambinate 
Lietuvos numeriu, niekas neatsilieps.

** Darbo valandos nurodytos vietos laiko juosta.

*** Kalba (-os), kuria (-iomis) tos šalies tarnyba teikia paslaugas.

ŠALIS EL. PAŠTAS TELEFONAS * DARBO 
LAIKAS** KALBA (OS) ***

Airija ireland@4life.com 01800817396 8-18 val. Anglų

Austrija austria@4life.com 0800 802 959 9-19 val. Vokiečių

Belgija belgium@4life.com 080026124 9-19 val. Anglų - Prancūzų

Bulgarija bulgaria@4life.com 080030019 10-20 val. Anglų - Rusų

Čekija czechrepublic@4life.com 800088481 9-19 val. Anglų - Rusų

Danija denmark@4life.com 80820234 9-19 val. Anglų

Estija estonia@4life.com 8000049097 10-20 val. Anglų - Rusų

Graikija greece@4life.com 8008481223 10-20 val. Anglų

Ispanija espana@4life.com 900111904 9-19 val. Ispanų

Italija italy@4life.com 800137003 9-19 val. Italų-Ispanų

Jungtinė 
Karalystė unitedkingdom@4life.com 08000988676 8-18 val. Anglų - Ispanų

Kroatija croatia@4life.com 0800200447 9-19 val. Anglų

Latvija latvia@4life.com 80005426 10-20 val. Rusų - Anglų

Lenkija poland@4life.com 800012038 9-19 val. Lenkų - Anglų

Lietuva lithuania@4life.com 80000312 10-20 val. Rusų - Anglų

Liuksemburgas luxembourg@4life.com 80080926 9-19 val. Anglų

Norvegija norway@4life.com 80024894 9-19 val. Anglų

Nyderlandai netherlands@4life.com 08005802527 9-19 val. Anglų

Portugalija portugal@4life.com 800789880 8-18 val. Portugalų-Ispanų

Prancūzija france@4life.com 0805088790 9-19 val. Prancūzų - Anglų - Ispanų

Rumunija romania@4life.com 0800896475 10-20 val. Anglų

Slovakija slovakia@4life.com 0800601016 9-19 val. Anglų - Rusų

Slovėnija slovenia@4life.com 080488843 9-19 val. Anglų - Rusų

Suomija fi nland@4life.com 0800102179 10-20 val. Anglų

Svedija sweden@4life.com 020888519 9-19 val. Anglų

Šveicarija switzerland@4life.com 0800002003 9-19 val. Anglų - Ispanų - Vokiečių

Vengrija hungary@4life.com 0680088108 9-19 val. Anglų

Vokietija germands@4life.com 08000004378 9-19 val. Vokiečių - Ispanų - Rusų
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Jei pageidaujate daugiau informacijos apie „4Life“ produktus 
arba verslo galimybes su „4Life“, kreipkitės į:

„4LIFE“ PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ PREVENCIJAI.
Platintojams, demonstruotojams ir klientams, esantiems Europos Sąjungoje, kompanija „4Life Research USA, LLC.“ 
parduoda tam tikrus produktus, kurių perparduoti į kai kurias valstybes neleidžiama. Šie produktai nėra skirti perparduoti 
ar panaudoti kokiu nors kitu komerciniu tikslu, juos leidžiama vartoti tik asmeninėms juos gavusio arba su juo drauge 
gyvenančių asmenų reikmėms. Perparduoti neskirtų produktų vieną užsakymą „4Life“ savo nuožiūra riboja taip, kad jis 
neviršytų kiekio, kurį drauge su jumis gyvenantys asmenys galėtų suvartoti per tris mėnesius. Jei šių taisyklių nesilaikoma, 
jūsų privilegija įsigyti asmeninėms reikmėms perparduoti neskirtų produktų gali būti panaikinta. 
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