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SVEIKINAME PRISIJUNGUS PRIE 4LIFE®

Daugiau nei prieš dvidešimt metų aptikome ir praktiškai pritaikėme įspūdingą mokslinį atradimą – 
perdavimo faktorius (arba „transfer faktorius“). Įsitikinome, kaip plačiai galima panaudoti perdavimo 
faktorius mityboje, ir ėmėme jais dar labiau domėtis. Šiomis žiniomis su kitais žmonėmis 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 paskatino tolesnius 
„Transfer Factor™“ tyrimus. 

Kad ir kokio amžiaus esate, kad 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 įsitikinę, kad įvairiais būtent Jūsų odai 
prižiūrėti ar savijautai gerinti pritaikytais komponentais patobulinti „4Life“ produktai taps kasdieniais 
Jūsų kelio į sveikatingumą vedliais.

Nuoširdžiai

David ir Bianca Lisonbee 
– „4Life“ įkūrėjai
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IMUNINĖS SISTEMOS KOMPANIJA

1998-aisiais mūsų įkūrėjai David ir Bianca 
Lisonbee leidosi į fenomenalių „4Life Transfer 
Factor®“ produktų naudos atskleidimo pasauliui 
kelionę. Kitaip nei maisto papildai, kuriuos 
esate įpratę matyti sveiko maisto parduotuvėse, 
perdavimo faktoriai nėra vitaminai, mineralai 
ar žolelinės medžiagos. Tai – peptidai, 
perduodantys imuninę atmintį ir žinias iš vieno 
organizmo kitam.* 

„4Life Transfer Factor“ atvėrė kelią ir kitiems 
moksliniams tyrimams bei patentuotoms 
technologijoms. Be to, atsirado iš esmės 
nauja imuninės sistemos produktų kategorija, 
padedanti sveikatą palaikyti kitaip – padedant 
imunitetui. Mūsų vidinė tyrimų ir plėtros komanda 
bei sveikatos mokslų patarėjų taryba (HSAB), 
kurią sudaro mitybos specialistai ir medicinos 
profesionalai, nuolat griežtina šiuolaikiškų 
imuninės sistemos papildų standartus, kad 
užtikrintų aukščiausią mūsų produktų kokybę.
Kadangi nedarome jokių kokybės, meistriškumo 

ir mokslinių naujovių diegimo kompromisų, 
visus savo parduodamus „4Life Transfer 
Factor®“ produktus sertifikuojame. Savo itin 
modernioje laboratorijoje atliekame šimtus 
kiekvieno produkto bandymų, kad užtikrintume 
jų tapatumą, švarumą, poveikio stiprumą ir 
sudėties preciziškumą.

Be to, prieš leisdami platinti, atliekame 
papildomus griežtus daugelio produktų kokybės 
užtikrinimo bandymus. Mūsų produktai – tai 
mūsų verslo pagrindas ir centras. Siekiame juos 
kurti taip, kad ne tik atitiktume, bet ir peržengtume 
griežčiausių standartų reikalavimus, o jūs 
galėtumėte būti absoliučiai įsitikinę, kad šie 
produktai yra verti tapti jūsų kasdienybės dalimi 
ir norėtumėte jais dalytis su artimaisiais.*

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



Jei norite sužinoti, kokie produktai 
prieinami jūsų rinkoje, apsilankykite 
www.4lifetools.eu arba nuskaitykite 
QR kodą
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4LIFETRANSFORM™

PRO-TF™ šokoladas
PRO-TF vanilė
4Life Transform BURN™

4Life Transfer Factor Renuvo™

4LifeTransform WOMEN
4LifeTransform MAN
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ENERGY GO STIX™

Energy Go Stix Berry
Energy Go Stix Tropical
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äKwä™

First Wave™

LavaPure™

Glacier Glow™

Precious Pool™ 
Royal Bath™ 
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KŪNO PRIEŽIŪRA
enummi™ Toothpaste
enummi  Intensive Body Lotion
4Life Transfer Factor Renewall™
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GEROS SAVIJAUTOS PAGRINDAI
BioEFA™  

Fibro AMJ™  

4Life Fortify™ 

ŠIE PRODUKTAI NĖRA SKIRTI JOKIOMS LIGOMS DIAGNOZUOTI, GYDYTI AR JŲ PREVENCIJAI.
Partneriams, 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 asmens arba su juo drauge gyvenančiųjų reikmėms. Vieną perparduoti neskirtų 
produktų užsakymą „4Life“ savo nuožiūra riboja taip, kad jis neviršytų kiekio, kurį drauge su jumis gyvenantys asmenys galėtų suvartoti 
per 3 mėnesius. Jei šių taisyklių nesilaikoma, jūsų privilegija asmeninėms reikmėms įsigyti perparduoti neskirtų produktų gali būti 
panaikinta.
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1 · VALGYKITE SVEIKAI IR VARTOKITE MAISTO PAPILDUS
Geros savijautos pagrindas – sveika mityba ir kokybiški papildai. Stenkitės valgyti daug 
baltymų, vaisių ir daržovių, kad mėgautumėtės sveiku energingumu ir veiksminga imunine 
sistema.

GALIMI „4LIFE“ SPRENDIMAI: „4Life Transfer Factor“ baziniai produktai, tokie kaip „RiteStart“, 
suteikia puikų kasdienės geros savijautos pagrindą. Taip pat verta pagalvoti apie „Targeted 
Transfer Factor“ liniją.

3 · JUDĖKITE
Mankšta gali reikšmingai prisidėti prie jūsų fizinės bei emocinės sveikatos. Mankštinkitės 
intensyviau, kad tvirtintumėte raumenis, padidintumėte pulsą ir taip stiprintumėte kūną.

GALIMI „4LIFE“ SPRENDIMAI: prieš treniruotes ir po jų vartokite PRO-TF, taip pat rinkitės 
„Renuvo“. Be to, „Energy Go Stix“ gali suteikti puikų energijos pliūpsnį!

2 · RŪPINKITĖS SAVO VIRŠKINIMO SISTEMA 
Sveikas virškinimo traktas daro įtaką įvairiems mūsų sveikatos aspektams, pavyzdžiui, 
imuninei sistemai, svoriui, pažintinius gebėjimus ir nuotaiką. Parodykite savo virškinimo 
sistemai, kad ją rūpinatės. Rinkitės augalinius maisto produktus, turinčius daug skaidulų, 
gerkite daug vandens ir ribokite pieno gaminių kiekį.

GALIMI „4LIFE“ SPRENDIMAI: išbandykite „Digest4Life“ produktus: „Super Detox“, „Fibre 
System Plus“ ir PRE/O.

ŠEŠI ŽINGSNIAI JŪSŲ KELIONEI 
Į GERĄ SAVIJAUTĄ
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Tam, kad galėtumėte rūpintis kitais, pirmiausia privalote pasirūpinti savimi! Atsiribokite nuo 
nuolat stresą keliančių dalykų, kad įveiktumėte visus iššūkius.

GALIMI „4LIFE“ SPRENDIMAI: odos išvaizdą pakeiskite naudodami gamtos įkvėptas,
daug drėgmės suteikiančias „äKwä“ formules.

4 · PAGALVOKITE APIE SAVE 

6 · PALAIKYKITE STIPRIUS RYŠIUS 
Tvirti ryšiai su artimais žmonėmis užtikrina puikią  paramos sistemą.

GALIMI „4LIFE“ SPRENDIMAI: su draugais ir šeimos nariais dalykitės produktais, kurių lengva 
turėti su savimi, tokiais kaip „Riovida Burst“, „Riovida Stix“, „Energy Go Stix“ arba „RiteStart“.

5 · GERAI IŠSIMIEGOKITE 
Kai esate pailsėję ir atsipalaidavę, visos jūsų kūno sistemos išlaiko geresnę pusiausvyrą. Jei 
skiriate pakankamai laiko miegui ir tinkamai eliminuojate nerimą, naudos iš to gauna ir jūsų 
kūnas, ir protas.

GALIMI „4LIFE“ SPRENDIMAI: vartokite „4Life Transfer Factor Reflexion“.

JŪSŲ KELIONEI 
Į GERĄ SAVIJAUTĄ
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KAS YRA IMUNINĖ SISTEMA? 
Mūsų imuninė sistema – sudėtingas ir interaktyvus organizmo tinklas. Jį sudaro ląstelės, audiniai ir 
organai, kurie drauge mūsų organizmą apsaugo nuo virusų, bakterijų bei grybelių, taip užtikrindami 
optimalų kūno funkcionavimą.
Imuninė sistema yra atsakinga už šių galimų patogenų identifikavimą, neutralizavimą ir, galiausiai, 
pašalinimą iš organizmo.
Kai tik organizmas identifikuoja išorinį ar net vidinį pavojų, kone iškart pajuntame, kad kažkas ne taip. 
Visos šios funkcijos imuninei sistemai padeda atpažinti įvairius pavojus, į juos reaguoti ir įsiminti 
ateičiai.

Kas yra perdavimo faktoriai?
Perdavimo faktoriai („transfer faktoriai“) – junginiai, aptinkami karvių krekenose ir vištų kiaušinių 
tryniuose. Jie padeda gerinti bendrąją savijautą. Jais iš esmės atkartojamas motinos pieno veikimo 
principas. Motinos piene, be maistinių medžiagų, yra ir daug perdavimo faktorių, užtikrinančių gerą 
kūdikio sveikatą.

MŪSŲ MEDŽIAGŲ JUNGINIAI
Remdamasi mokslinių tyrimų rezultatais, „4Life“ sukūrė įvairius medžiagų junginius, pritaikytus 
individualiems žmonių sveikatingumo poreikiams.

Transfer Factor XF™

Perdavimo faktoriai, gaunami iš karvių 
krekenų.

Targeted Transfer Factor
Perdavimo faktorių junginys 
pritaikytas konkretiems
sveikatingumo poreikiams.

Transfer Factor E-XF™

Perdavimo faktoriai, gaunami iš 
karvių krekenų, kartu su perdavimo 
faktoriais, gautais iš kiaušinių
trynių.

Tri-Factor™ Formula
Šiame junginyje „Transfer Factor 
E-XF“ veikimas pagerintas kitomis 
karvių krekenų medžiagomis.



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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

ATPAŽINTI, REAGUOTI 
IR ĮSIMINTI
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Kai jaučiatės sveiki, gyvenate visavertį gyvenimą. Jums 
reikia budrios imuninės sistemos, padedančios įveikti 
pavojus, su kuriais susiduriate kasdien. „4Life Transfer 
Factor“ produktuose yra medžiagų, tokių kaip cinkas. Tai 
nepakeičiamas mineralas, prisidedantis prie normalaus 
imuninės sistemos funkcionavimo.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
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• Pagamintas naudojant konkrečius ingredientus, padedančius siekti geriausios 
įmanomos mūsų imuninės sistemos būklės.

• Cinkas prisideda prie normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.

• Išskirtinis derinys, kurį sudaro alavijai (Aloe barbadensis) ir grybų ekstraktai (Agaricus 
blazei, Grifola frondosa ir Lentinus edodes), prisideda prie mūsų natūralios apsaugos.

• 100 mg junginio „4Life Tri-Factor Formula“ kiekvienoje kapsulėje.

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

90 kapsulių • grynoji masė: 42,29 g

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™ FORMULA

Maisto papildas su cinku, augalų ir grybų ekstraktais.
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• Produktas, kuriame perdavimo faktorių kiekis, tenkantis vienai kapsulei, yra didžiausias: 
300 mg.

• Tinka bet kokio amžiaus žmonėms: jaunuoliams, suaugusiesiems ir senjorams.
• Pagamintas taikant griežtus žaliavų atrankos kriterijus ir naudojant veiksmingiausius 
ingredientų išgavimo metodus (pvz., ultrafiltravimą ir nanofiltravimą), kad būtų išgautos 
mažiausios įmanomos aktyviosios molekulės ir į kiekvieną kapsulę medžiagos būtų 
galima sudėti kuo daugiau.

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

60 kapsulių • grynoji masė: 25,92 g

4LIFE TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ FORMULA

Maisto papildas su medžiagomis, gautomis iš karvių krekenų ir kiaušinių 
trynių.
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Maisto papildas su medžiagomis, gautomis iš karvių krekenų.

• Originali „4Life“ sukurta formulė.
• Šis produktas galėtų tapti puikia pradžia.
• Kiekvienoje jo kapsulėje yra 200 mg karvių krekenų.
• Pagamintas taikant griežtus žaliavų atrankos kriterijus ir naudojant veiksmingiausius 
ingredientų išgavimo metodus (pvz., ultrafiltravimą ir nanofiltravimą), kad būtų išgautos 
mažiausios įmanomos aktyviosios molekulės ir į kiekvieną kapsulę medžiagos būtų 
galima sudėti kuo daugiau.

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

90 kapsulių • grynoji masė: 24,66 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIC
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• Kramtomasis produktas sukurtas tam, kad „4Life Transfer Factor“ privalumus 
gautumėte mėgaudamiesi puikiu skoniu.
• Kiekvienoje tabletėje yra 200 mg karvių krekenų ir kiaušinių trynių.
• Šį citrusinių vaisių ir kremo skonio produktą paprasta turėti su savimi ir juo lengva 
dalytis.
• Vienos tabletės energinė vertė – 4 kcal
• Į sudėtį įeina cukrūs bei saldiklis

Vartojimo būdas: po tris (3) tabletes per dieną.

90 kramtomųjų tablečių • grynoji masė: 88,74 g

Maisto papildas su medžiagomis, gautomis iš karvių krekenų ir kiaušinių 
trynių.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CHEWABLE
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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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

Į „Targeted Transfer Factor™“ produktus įeina ne tik „4Life 
Transfer Factor“, bet ir vitaminai, mineralai bei augalinės 
medžiagos, užtikrinančios į tam tikrą sritį sutelktą ir 
individualiems poreikiams pritaikytą indėlį į jūsų gerą 
savijautą.

TARGETED TRANSFER FACTOR™
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Maisto papildas su vitaminais A, C ir biotinu.

4LIFE TRANSFER FACTOR COLLAGEN™

• Gaivus bei gardus braškių ir 
mangų aromatas.

• Penki kolageno tipai: I, II, III, V 
ir X

• Išskirtinis kviečių keramidų ir 
astaksantino mišinys.

• 450 μg biotino kiekviename 
pakelyje.

• Su vitaminais A, C ir E.
• Į sudėtį įeina cukrūs bei saldiklis.
• Vieno pakelio energinė vertė – 

30,6 kcal

Vartojimo būdas: sumaišykite 
vieno (1) pakelio turinį su 240 
ml arba daugiau jūsų mėgstamo 
gėrimo. Vartokite kartą per parą.

15 pakelių • grynoji masė: 120 g

1; 2; 4; 5

V
ITA

MINAS

C V
ITA

MINAS

E

4

V
ITA

MINAS

A

2; 5

V
ITA

MINAS

2; 3

B8·  B I O T I N U
  ·

           

(1) Prisideda prie normalaus kolageno, reikalingo tinkamai 
funkcionuoti odai, susidarymo.

(2) Padeda palaikyti normalias odai reikalingas sąlygas.

(3) Skatina odos sveikumą

(4) Apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso.

(5) Prisideda prie normalaus imuninės sistemos 
funkcionavimo.



16

• Magnis padeda normaliai funkcionuoti nervų sistemai ir kartu mažina nuovargį.

• Melynžiedžių taškuonių (Bacopa monnieri [L.] Pennell) ir dviskiaučių ginkmedžių 
(Ginkgo biloba L.) ekstraktas gali padėti išlaikyti pažintines funkcijas – dėmesio 
sutelkimą ir atmintį.
• Į sudėtį taip pat įeina cholinas ir aminorūgštys: L-cisteinas, L-tirozinas bei 
L-gliutaminas. Be to, čia yra ir junginys „Tri-Factor Formula“.

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

90 kapsulių • grynoji masė: 45,01 g

Maisto papildas su magniu ir augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Įspėjimai: jei vartojate antikoaguliacinius vaistus, pasitarkite su gydytoju.
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* Aukštas homocisteino lygis siejamas su padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
** Oksidacinė žala, oksidacinis stresas ir pernelyg didelis laisvųjų radikalų kiekis yra siejami su žala arterijoms, 
uždegimais ir pan.

• Vitaminas C prisideda prie geležies 
įsisavinimo ir normalaus kolageno, 
reikalingo tinkamai funkcionuoti 
kraujagyslėms, susidarymo.
• Vitaminas B6 ir vitaminas B12 prisideda 
prie normalaus eritrocitų susidarymo.
Vitaminas A prisideda prie normalios 
geležies apykaitos.
• Varis prisideda prie normalaus geležies 
perdavimo.
• Vitaminas B6, B9 (folio rūgštis) ir 
vitaminas B12 prisideda prie normalios 
homocisteino apykaitos*.
• Selenas, cinkas ir vitaminas E padeda 

apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio 
streso**.
• Cinkas prisideda prie normalios riebalų 
rūgščių apykaitos. 
• Varis, selenas, cinkas, folio rūgštis ir 
vitaminai A, B6, B12 bei C yra naudingi 
užtikrinant normalų imuninės sistemos 
veikimą.

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

120 kapsulių • grynoji masė:: 91 g

Maisto papildas su vitaminais, mineralais ir augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Įspėjimai: jei vartojate antikoaguliacinius vaistus, pasitarkite su gydytoju.



* Apykaita reiškia visas cheminės transformacijas, atliekamas su maisto medžiagomis audiniuose, kai šios medžiagos 
yra suvirškinamos ir absorbuojamos.
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• Jame yra maisto medžiagų, padedančių subalansuoti gliukozės lygį.
• Chromas prisideda prie normalios makroelementų apykaitos ir normalaus kraujo 
gliukozės lygio palaikymo.
• Vitaminas C skatina normalią energijos apykaitą, imuninės sistemos funkcionavimą ir 
padeda mažinti nuovargį.

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

120 kapsulių • grynoji masė: 71,88 g

Maisto papildas su chromu ir augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



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

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

120 kapsulių • grynoji masė: 77,64 g

Maisto papildas su gliutaminu.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Kiekvienos kapsulės sudėtyje yra karotinoidų, vitaminų, cinko, augalinių ekstraktų ir 
50 mg junginio „4Life Tri-Factor™ Formula“. 
• Vitaminas A ir cinkas padeda palaikyti akių sveikatą.
• Vitaminai C ir E prisideda prie ląstelių apsaugos nuo oksidacinės žalos.
• Mėlynių (Vaccinium myrtillus L.) ir dviskiaučių ginkmedžių (Ginkgo biloba L.) ekstraktai 
skatina normalią akies kraujo apytaką.

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

60 kapsulių • grynoji masė: 40,92 g

Maisto papildas su vitaminu A, cinku ir augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Įspėjimai: jei vartojate antikoaguliacinius vaistus, pasitarkite su gydytoju.
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[1] Tyrimas dėl su darbu susijusio streso, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (2000 m.)
[2] Visos Europos nuomonių apklausa dėl darbo saugos ir sveikatos, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra 
(2013 m.)

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (ESSDA) skelbia, kad daugiau nei 40 
milijonų ES darbingo amžiaus žmonių patiria su darbu susijusį stresą.[1] 66 % šių žmonių 
streso priežastimi laiko pernelyg didelį darbo krūvį.[2]

Beprotiškas gyvenimo ritmas ir kasdienis stresas gali nulemti gebėjimų susitelkti 
suprastėjimą bei dirglumą.
• Į „4Life Transfer Factor Reflexion“ sudėtį įeina firminis mišinys iš laukinių žaliųjų avižų, 

L-teanino ir junginio „4Life Tri-Factor Formula“.

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules per parą, užgeriant 240 ml skysčio. Vieną rekomenduojama 
vartoti po pusryčių, kitą – po pietų.

60 kapsulių • grynoji masė: 39,59 g

Maisto papildas su L-teaninu ir žaliųjų avižų ekstraktu.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• Cinkas ir selenas prisideda prie ląstelių apsaugos nuo oksidacinės žalos, jie skatina 
normalų imuninės sistemos funkcionavimą.
• Cinkas padeda palaikyti normalų vaisingumą, reprodukcinę sveikatą ir prisideda prie 
testosterono lygio reguliavimo.
• Selenas palaiko spermos gamybą (arba spermatogenezę).
• Dilgėlių šaknų ekstraktas padeda normaliai funkcionuoti prostatai.
• Gulsčiosios serenojos (Serenoa repens) uogų ekstraktas prisideda prie normalaus 
prostatos ir reprodukcinės sistemos funkcionavimo.

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

90 kapsulių • grynoji masė: 91,8 g

Maisto papildas su mineralais ir augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Įspėjimai: pasitarkite su gydytoju ir (arba) vaistininku. jei jums buvo nustatyta hipotirozė arba paskirtas skydliaukės 
gydymas, pasitarkite su gydytoju.



Įspėjimai: jei jums buvo nustatyta hipotirozė arba paskirtas skydliaukės gydymas, pasitarkite su gydytoju.

Maisto papildas su augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLEVIE™

• Produktas sukurtas moterų sveikatai. Jame yra naudingų augalų ekstraktų ir junginio 
„4Life Transfer Factor“.

• Linų (Linum usitatissimum L.) sėmenų ekstraktas skatina virškinimo sistemą ir padeda 
kontroliuoti svorį.

• Vynuogių (Vitis vinifera L.) sėklų ekstraktas suteikia antioksidantų, gerina mūsų kraujo 
apytakos ir kraujagyslių sistemos sveikatą.

• Raudonieji dobilai (Trifolium pratense L.) menopauzės laikotarpiu gali paskatinti kaulų 
apsaugą bei protinę ir fizinę sveikatą apskritai.

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

60 kapsulių • grynoji masė: 34,56 g
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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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
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Serijos „RioVida“ produktuose, be gausybės gardžių 
ingredientų, yra „4Life Transfer Factor™“. Šie produktai yra 
itin skanūs ir atgaivinantys. Leiskitės į gyvenimo upę su 
„RioVida“!

RIOVIDA™
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• Vitaminas C prisideda prie nuovargio mažinimo, ląstelių apsaugos nuo oksidacinės 
žalos ir normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.
• Čia rasite sudedamąsias dalis, gautas iš 6 vaisių: vynuogių, obuolių, mėlynių, granatų, 
aliejinių kopūstpalmių vaisių ir šeivamedžio uogų.
• Kiekvienoje dozėje yra po 600 mg junginio „4Life Transfer Factor™ Tri-Factor Formula“.
• Mažas kaloringumas: dienos dozės energinė vertė – 20 kcal.

Vartojimo būdas: kasdien gerti po 30 ml. Prieš vartojant gerai suplakti. Atidarius laikyti šaldytuve ir 
suvartoti per 14 dienų.

30 dienos porcijų • grynasis tūris: 2 x 500 ml

Maisto papildas su vaisių sultimis ir vitaminu C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ 
FORMULA
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• Vitaminas C prisideda prie nuovargio mažinimo, ląstelių apsaugos nuo oksidacinės 
žalos ir normalaus imuninės sistemos funkcionavimo.
• Čia rasite sudedamąsias dalis, gautas iš 6 vaisių: vynuogių, obuolių, mėlynių, granatų, 
aliejinių kopūstpalmių vaisių ir šeivamedžio uogų.
• Kiekvienoje dozėje yra po 600 mg junginio „4Life Transfer Factor™ Tri-Factor Formula“.
• Mažas kaloringumas: dozės energinė vertė – 2 kcal
• Želės pavidalo produktą paprasta turėti su savimi ir juo lengva dalytis.

Vartojimo būdas: mėgautis vienu pakeliu per parą.

15 atskirų dozių • grynoji masė: 450 ml

Valgomoji želė su vaisiais ir vitaminu C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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Ar žinojote, kad kasdien išgeriami 2 litrai vandens prisideda prie normalių organizmo 
fizinių ir pažintinių funkcijų palaikymo, taip pat padeda išlaikyti deramą kūno temperatūrą.

• Gardusis „Riovida Stix“ padės kasdieniams gėrimams suteikti daugiau skonio.
• Čia rasite sudedamąsias dalis, gautas iš 5 vaisių: vynuogių, obuolių, mėlynių, aliejinių 
kopūstpalmių vaisių ir šeivamedžio uogų.
• Mažas kaloringumas: vieno pakelio energinė vertė – 29 kcal
• Lengva paruošti.
• Dydis patogus turėti su savimi ir dalytis.
• Kiekviename pakelyje yra 600 mg junginio „4Life Tri-Factor Formula“.

Vartojimo būdas: vieno (1) pakelio turinį ištirpinti 240 ml vandens ir mišinį gerai išplakti, kol jis 
visiškai ištirps.

 Mėgautis vienu pakeliu per parą.

Maisto papildo milteliai vaisiniam gėrimui paruošti.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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TINKAMA DIENOS PRADŽIA
Šis produktas sukurtas tam, kad atrodytumėte ir jaustumėtės 
puikiai, turėtumėte energijos ir gautumėte pagalbos ten, kur 
jos reikia.

RITESTART™ ir NUTRASTART™

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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
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Sudėtyje yra: [1] geležies, magnio, vitamino C ir vitamino B6; [2] geležies, vitamino A, vitamino C, vitamino D, vitamino 
B6, vitamino B12, išskirtinio grybų ekstrakto derinio, dažinių ciberžolių ekstrakto ir alavijų; [3] kalcio ir vitamino D; [4] 
magnio, kalcio ir vitamino D; [5] magnio, vitamino C, niacino, vitamino B2, tiamino, vitamino B6, vitamino B12, biotino; [6] 
vitamino C, vitamino B2, dažinių ciberžolių ekstrakto ir vynuogių sėklų. [7] bioflavonoidų iš citrinų; [8] omega-3 (teigia-
mas efektas pasiekiamas kasdien suvartojant po 250 mg EPR ir DHR).

• Nuovargio mažinimas.[1]

• Normalus imuninės sistemos funkcionavimas.[2]

• Sveiki kaulai.[3]

• Normalus raumenų funkcionavimas.[4]

• Normalus nervų sistemos funkcionavimas.[5]

• Ląstelių apsauga nuo oksidacinės žalos.[6]

• Sveiki sąnariai.[7]

• Normali širdies funkcija.[8]

„RiteStart“ – subalansuotas produktas, kurį sudaro 38 ingredientai, tokie kaip vitaminai, 
mineralai, omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys, augalų ekstraktai, išskirtinis grybų mišinys 
ir „4Life Tri-Factor™ Formula“.

Vartojimo būdas: po du (2) pakelius per parą, 
užgeriant 240 ml skysčio. Kad rezultatai būtų 
kuo geresni, vieną pakelį suvartokite ryte, o dar 
vieną – vakare.

30 pakelių • grynoji masė: 90,21 g

RiteStart

Maisto papildas su vitaminais, mineralais, nepakeičiamosiomis riebalų 
rūgštimis ir augaliniais ekstraktais.

RITESTART™



Sudėtyje yra: [1] baltymų; [2] geležies, magnio ir vitamino B6; [3] geležies, vitamino A, vitamino D ir vitamino B6; [4] 
kalcio ir vitamino D; [5] magnio, kalcio ir vitamino D; [6] magnio, niacino, vitamino B2, tiamino, vitamino B6 ir biotino; 
[7] vitamino B2.

• Kiekviename kokteilyje, paruoštame 
naudojant du samtelius „NutraStart“, yra 
17 g aukštos organinės vertės baltymų, 
gautų iš išrūgų bei sojų. 
• Itin mažas riebalų kiekis. 
• Žirnių skaidulos.

• Vitaminai ir mineralinės medžiagos, 
suteikiančios maistinių medžiagų, kurių 
dažnai negauname iš maisto.
• 100 mg junginio „4Life Transfer Factor™ 
Formula“

Vartojimo būdas: du (2) „NutraStart“ samtelius 
įberti į 240 ml vandens. Išmaišyti arba išplakti, 
kol bus pasiektas tolygus mišinys. Iš karto 
išgerti. Atidarius suvartoti per 30 dienų.

15 kokteilių vienoje pakuotėje •
grynoji masė: 960  g („NutraStart“ 
šokoladas) / 804 g („NutraStart“ vanilė)

KĄ SIŪLO „NUTRASTART“
Raumenų masės palaikymas.[1]

Nuovargio mažinimas.[2]

Normalus imuninės sistemos funkcionavimas.[3]

Sveiki kaulai.[4]

Normalus raumenų funkcionavimas.[5]

Normalus nervų sistemos funkcionavimas.[6]

Ląstelių apsauga nuo oksidacinės žalos.[7]

Maisto papildas su baltymais, vitaminais, mineralais ir skaidulomis.
NUTRASTART™

30
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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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

Kiekvieną dieną, savaitę ir mėnesį jūsų organizmas susiduria 
su teršalais, nešvarumais ir daugybe kilogramų maisto. (Iš 
tiesų!) Paprastai visus žalingus teršalus labai veiksmingai 
pašalina. Tačiau ilgainiui ir jam prireikia atokvėpio.

DIGEST4LIFE™
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Mūsų kūnuose gyvena milijonai mikroorganizmų, pasiskirsčiusių per visą mūsų odą ir 
gleivines. Šie mikroorganizmai, vadinami mikroflora, gyvena įvairiose mūsų kūno vietose 
ir atlieka naudingas funkcijas, tokias kaip tinkamas maisto medžiagų vartojimas, tam 
tikrų vitaminų įsisavinimas ir mūsų apsauga. Šiuolaikinė mūsų gyvensena – vartojame 
pernelyg daug maisto pusfabrikačių, gauname mažai skaidulų, esame gydomi 
antibiotikais – nulemia mažą mikrofloros kiekį ir prastą jos kokybę (pvz., netinkamą 
bakterijų pusiausvyrą). Tai gali paveikti mūsų bendrąją savijautą.

Įspėjimai: vartojant pernelyg daug gali pasireikšti žarnyno diskomfortas. Venkite vartoti su vaistais arba kitais 
maisto papildais, pagrįstais skaidulomis. Netinka jaunesniems nei 3 metų vaikams.

• Kiekviename pakelyje yra 875 milijonai 
kolonijas sudarančių vienetų iš 5 skirtingų 
padermių.
• Čia taip pat yra dviejų tipų oligosacharidų 
ir kukurūzų skaidulų.
• Dėl mūsų mikroenkapsuliacijos 
technologijos produkto nereikia šaldyti, o 
kultūros optimaliai išleidžiamos į gaubtinę 
žarną, kur atlieka savo funkcijas.
• 100 mg junginio „4Life Tri-Factor™ 
Formula“ kiekviename pakelyje.
• Lengva turėti su savimi, dalytis ir paruošti 
vartoti.

• Malonus citrinų skonis.
• Vieno pakelio energinė vertė – 14 kcal.

Vartojimo būdas: po vieną (1) pakelį per parą. Turinį 
išberti į burną. Praryti NEKRAMTANT. Jei norite, 
galite užgerti vandeniu ar kitu gėrimu. Netinka 
jaunesniems nei 3 metų vaikams. 3–12 metų 
vaikams galima per parą suvartoti mažesnį kiekį.

15 pakelių • grynoji masė: 146,5 g

Maisto papildas su bifidobakterijomis, lactobacillus ir oligosacharidais.
PRE/O™
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Įspėjimai: jei jums buvo nustatyta hipotirozė arba paskirtas skydliaukės 
gydymas, pasitarkite su gydytoju.

• Šiame produkte yra augalinių ekstraktų (tikrųjų margainių 
vaisių, kiaulpienių ir artišokų lapų), padedančių palaikyti 
normalią kepenų veiklą.

Vartojimo būdas: iškart po dvi (2) kap-
sules per parą, užgeriant 240 ml skysčio.

60 kapsulių • grynoji masė: 36,84 g

Maisto papildas su augaliniais ekstraktais.
SUPER DETOX™

VALYMAS IR VIRŠKINIMAS
Į valymo programą „Fibre System Plus“ įeina 27 
sudedamosios dalys, galinčios padėti geriau sureguliuoti 
jūsų virškinimo sistemą.*

Kada vartoti „Fibre System Plus“?
Laikytis šios programos galima prieš pradedant svorio 
kontrolės planą, likus kelioms savaitėms iki svarbaus 
renginio arba po to, kai buvo pernelyg daug valgoma ar 
švenčiama.

Vartojimo būdas: po vieną (1) pakelį pusvalandį prieš valgį, tris 
kartus per dieną, iš viso dešimt dienų. Kad rezultatai būtų kuo 
geresni, programą „Fibre System Plus“ atlikite du kartus per metus.

30 pakelių • grynoji masė: 114 g

Maisto papildas su augalinėmis skaidulomis.
FIBRE SYSTEM PLUS™

Įspėjimai: atidžiai perskaitykite nurodymus ir jų laikykitės. Nenaudokite, jei viduriuojate, liaukitės vartoti, jei pradedate viduriuoti, 
tuštintis skystai, atsiranda pilvo skausmų arba žarnyno uždegimas. Jeigu dažnai viduriuojate, pasitarkite su 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. Nepasitarę su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 
šešias savaites.

*Nes sudėtyje yra Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus 
rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, Humulus lupulus ir Matricara recutita.



34

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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

Mėgaukitės kiekviena diena su „4LifeTransform“ – produktų 
linija, padėsiančia per kiekvieną jūsų kūno transformacijos 
kelionės žingsnį, nesvarbu, norite formuoti raumenis, 
kontroliuoti svorį ar tiesiog gauti daugiau energijos.
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• PRO-TF baltymų šaltiniai (išrūgos ir kiaušinių baltymai) sukuria gerą nepakeičiamųjų 
aminorūgščių pusiausvyrą ir suteikia 2,3 gramo šakotųjų grandinių aminorūgščių (ŠGA) 
– izoleucino, leucino ir valino.
• Hidrolizuoti baltymai – tai aukštos absorbcijos baltymai, kuriuos lengva pasisavinti. 
• Riebalų ir cukraus šiame produkte mažai, todėl jis dera su sportininkų mityba ir svorio 
kontrolės dietomis.
• Kiekvienas kokteilis suteikia 10 g hidrolizuotų baltymų ir 70 kcal.

Vartojimo būdas: vieną (1) samtelį miltelių sumaišyti su 240 ml šalto vandens. Išplakite arba 
išmaišykite, kol milteliai ištirps. Išgerkite.

46 kokteiliai • grynoji masė: 
897 g (šokoladas) / 792 g (vanilė)
SUDĖTYJE YRA SALDIKLIŲ

Maisto papildas su kokybiškais hidrolizuotais baltymais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Įspėjimai: šis produktas supakuotas tiksliai pagal svorį. Transportuojant ir sandėliuojant jis gali šiek tiek sukristi.
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1. Adaptogenai – natūralios augalinės medžiagos, reguliuojančios organizmo 
funkcijas ir stiprinančios streso paveiktas organų sistemas. Apibrėžtis pagal SEFIT 
(Ispanijos fitoterapijos draugiją).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. Europos vaistų agentūra (EMA) patvirtina tradicinį 
naudojimą nuovargiui ir silpnumui malšinti.
3. ID 4464 (EFSA) – Polygonum cuspidatum.

„4LifeTransform Renuvo“ sudėtyje yra adaptogeninių augalų 
ekstraktų[1]: rapontiko šaknų, citrinvyčių vaisių ir migdomųjų 
vitanijų šaknų.  Be to, jame yra Camellia sinensis ekstrakto, 
pasižyminčio teigiamu poveikiu įveikiant nuovargį, ir japoninių 
pelėvirkščių šaknų ekstrakto (resveratrolio), pasižyminčio 
antioksidacinėmis savybėmis. [2]

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

120 kapsulių • grynasis kiekis: 83 g

Maisto papildas su augaliniais ekstraktais.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

„4LifeTransform Burn™“ sudėtyje yra 3 išskirtiniai vertingi 
augaliniai ekstraktai: citrusinių vaisių ekstraktas (Citrus paradisi, 
Citrus sinensis ir Citrus aurantium), Coleus forskohlii šaknų 
ekstraktas, afrikinių mangų sėklų ekstraktas ir dihidrokapsiatas.

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

80 kapsulių • grynoji masė: 48,16 g

Maisto papildas su augaliniais ekstraktais.

4LIFETRANSFORM  BURN™

Vartoti tik pagal nurodymus. Neskirta vartoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Nevartokite, jei esate nėščia 
arba žindote kūdikį. Jei jūsų sveikata kaip nors sutrikusi arba pradedate bet kokią dietos, papildų ar mankštos 
programą, pasitarkite su medicinos specialistu. Jei vartojate su kitomis medžiagomis, kurių sudėtyje yra 
stimuliuojamųjų medžiagų, būkite atsargūs. Pradėjus vartoti gali pasijusti valomasis poveikis, o nurijus kelias 
valandas gali jaustis bendras šilumos pojūtis. Paprastai šie reiškiniai nuslopsta po dviejų ar trijų nuolatinio 
vartojimo savaičių. Jei šie arba kiti neįprasti simptomai išlieka, nustokite vartoti ir kreipkitės į medicinos 
specialistą.



37

• Šis produktas skirtas moterų sveikatai. Jo sudėtyje yra 
L-citrulino, paprastųjų portulakų ekstrakto ir dvimečių nakvišų 
sėklų ekstrakto.
• Dvimečių nakvišų (Oenothera biennis) sėklų ekstraktas gali 
padėti siekti optimalaus komforto mėnesinių laikotarpiu ir 
palaikyti odos sveikatą.

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules du kartus per parą, užgeriant 250 
ml skysčio.

120 kapsulių • grynoji masė: 79,32 g

Maisto papildas su augaliniais ekstraktais.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

Jame yra specialiai vyrų sveikatai palaikyti skirtų ingredientų, 
tokių kaip vitaminas D, korėjiniai ženšeniai ir L-citrulinas.
Vitaminas D prisideda prie normalios kaulų būklės palaikymo, 
normalaus raumenų ir imuninės sistemos funkcionavimo.
Korėjinių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti lytinę 
sveikatą, deramą gliukozės kiekį kraujyje, pažintines funkcijas ir 
gyvybingumą bei budrumą.

Vartojimo būdas: po dvi (2) kapsules du kartus per parą, užgeriant 250 
ml skysčio.

120 kapsulių • Grynoji masė: 81,84 g

Maisto papildas su korėjiniais ženšeniais ir vitaminu D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Įspėjimas. Jei jums gydomas diabetas, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
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Įspėjimas. SUDĖTYJE YRA KOFEINO. NEREKOMENDUOJAMA VAIKAMS ARBA NĖŠČIOMS 
MOTERIMS. JEI VARTOJATE VAISTUS NUO DIABETO, PASITARKITE SU GYDYTOJU AR 
VAISTININKU. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir 
subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. 
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

PIRMYN!
Serijos „Energy Go Stix“ produktais „4Life“ suteikia impulsą 
energingam jūsų gyvenimui. Nuveikite daugiau ir atskleiskite 
savo potencialą. 

ENERGY GO STIX™



39

• „Energy Go Stix Berry“ – energinis gėrimas, kurio 
sudedamosios dalys padeda gauti daugiau fizinės 
ir protinės energijos.
• Kofeinas padeda pagerinti koncentraciją ir 
padidinti budrumą.
• Sudėtyje yra aminorūgščių – taurino, L-arginino ir 
L-gliutamino. Taip pat yra po 25 mg „4Life Transfer 
Factor™“ kiekvienoje dozėje (pusėje pakelio „Energy 
Go Stix Berry“).
• 52,5 mg kofeino ir tik 10 kcal vienoje paros dozėje 
(pusėje pakelio).

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

60 porcijų • grynoji masė: 150 g
Su saldikliais

Maisto papildas su kofeinu ir augaliniais ekstraktais.

* Geležis yra vienas iš mineralų, prisidedančių prie įprastinio energijos metabolizmo.
** Gliukozė – svarbus energijos šaltinis daugumai kūno ląstelių, įskaitant smegenų ląsteles.

Įspėjimas. SUDĖTYJE YRA KOFEINO. NEREKOMENDUOJAMA VAIKAMS ARBA NĖŠČIOMS MOTERIMS. JEI 
VARTOJATE VAISTUS NUO DIABETO, PASITARKITE SU GYDYTOJU AR VAISTININKU. Maisto papildas neturėtų būti 
vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Neviršykite 
rekomenduojamos paros dozės. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

• Vitaminas A padeda reguliuoti mūsų geležies 
apykaitą* ir imuninę sistemą.
• Chromas prisideda prie normalios makroelementų 
apykaitos ir normalaus kraujo gliukozės lygio 
palaikymo.**
• Kofeinas padeda pagerinti koncentraciją ir 
padidinti budrumą. 
• 85 mg kofeino ir tik 15 kcal vienoje paros dozėje 
(viename pakelyje).

Vartojimo būdas: 1 pakelį vieną kartą per parą, 
sumaišant su 240 ml vandens. Neviršykite 
rekomenduojamos paros dozės.

15 porcijų • grynoji masė: 75 g
Su saldikliais

Maisto papildas su kofeinu ir augaliniais ekstraktais.
ENERGY GO STIX™ TROPICAL

ENERGY GO STIX™ BERRY



ĮSPĖJIMAS: LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

VISI äKwä JUNGINIAI PASIŽYMI ŠIOMIS SAVYBĖMIS:
• Be parabenų, sulfatų ar ftalatų
• Švelnumas patikrintas dermatologų
• Tausoja ir jūsų odą, ir aplinką
• Jokio žiaurumo – niekad nebandyta su gyvūnais
• Be gliuteno
• Su visiškai natūraliomis aromatinėmis medžiagomis

NEPRIEKAIŠTINGA. NEPAKLŪSTANTI LAIKUI. NEREIKALAUJANTI 
PASTANGŲ.
Atsitraukite nuo kasdienybės ir ženkite į ritualą, sukurtą pakeisti 
jūsų odos išvaizdą. Mėgaukitės gamtos įkvėptomis ir gausiai 
drėkinančiomis medžiagomis, pažinkite senovės Korėjos grožio 
atskleidimo metodus. Žaliosios arbatos mišiniai ir fermentai, rožių 
vanduo ir kiti vandens šaltiniai sudaro natūralių aromatų derinius, 
įkūnijančius paprastą atsinaujinimo mokslą.

äKwä™

Senovės Korėjos odos priežiūros vandeniu 
tradicija
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• Fermentuotas žaliosios arbatos vanduo ir jūros vanduo suteikia dviejų pakopų 
valymo gaivumą ir veiksmingumą.

• Ryžių fermentas atgaivina poras, o maitinamieji ir odos lyginamieji fermentai 
odai suteikia drėgmės bei švaros pojūtį.

• Veganiškas medžiagų derinys pakelia nešvarumus, tada prausiklis suputoja ir 
nuvalo odą.

Naudojimo nurodymai: išspauskite vieną arba dvi dozes produkto ir švelniai trinkite į 
nesudrėkintą odą. Saugokitės, kad nepatektų į akis. Tada sudrėkinkite veidą kambario 
temperatūros vandeniu, pamasažuokite, kad suputotų ir nuplaukite. 
Nusausinkite. Valykite du kartus per dieną: ryte ir vakare. Po to naudokite ketveriopos 
paskirties toniką „Glacier Glow“.

Grynasis kiekis: 100 ml

Sudrėkinkite. Nuplaukite. Atgaivinkite.
FIRST WAVE™  putojantis aliejinis prausiklis

• Fermentuotas žaliosios arbatos vanduo ir juodųjų sojų pupelių ekstraktas kartu 
su vulkaniniais pelenais sukuria derinį, suteikiantį žemės gėrybių impulsą jūsų 
grožiui.

• Atnaujina ir atgaivina odą, suteikia jai energingesnę išvaizdą. Vulkaninės 
medžiagos nuplauna odos paviršių ir suteikia švaros pojūtį.

• Veganiška sudėtis ištraukia giliau esančius nešvarumus, išvalo poras, pakelia 
negyvas odos ląsteles, o plaunant nušveičia fiziškai, kad odos paviršius būtų 
lygesnis ir ji atrodytų energingiau.

Naudojimo nurodymai: nuvalę odą prausikliu, užtepkite ant veido. Jei norite, pratęskite link 
kaklo ir krūtinės. Saugokitės, kad nepatektų į akis, šnerves ir burną. Leiskite džiūti 5–15 
min. Tada sudrėkinkite vandeniu ir švelniai masažuokite, kad nusisluoksniuotų. Švariai 
nuplaukite. Jei norite naudoti tik tam tikrai sričiai, užtepkite pageidaujamoje vietoje, leiskite 
išdžiūti, tada nuplaukite. Po to ant kosmetinio padelio išspauskite ketveriopos paskirties 
toniko „Glacier Glow“ toniko ir braukdami per tą sritį pašalinkite likusį purvą.

Grynasis kiekis: 100 g

Švara. Išlaikymas. Rafinuotumas.
LAVAPURE™  vulkaninio purvo kaukė

• Nuvalo ir pašviesina odą fermentuotu žaliosios arbatos vandeniu ir rožių 
vandeniu, kartu suteikdamas lygumą, stangrumą, elastingumą ir optimalų 
drėgmės lygį.

• Odą paruošia toliau valyti ir drėkinti, sukuria bazę kosmetinėms priemonėms, 
užfiksuoja makiažą ar tiesiog užpurkštas švelniai drėkina bet kuriuo dienos metu.

• Veganiška sudėtis be alkoholio.

Naudojimo nurodymai: užmerkite akis ir švelniai užpurkškite produkto ant veido. Naudokite 
kaip (1) toniką, (2) medžiagą, skirtą paruošti odą papildomam drėkinimui, (3) makiažo 
fiksavimo priemonę arba (4) atgaivinimo, nuraminimo ir drėkinimo priemonę bet kuriuo dienos 
metu. Produkto taip pat galite užpurkšti ant medvilninio padelio ir juo švelniai valyti makiažo 
likučius. Po to naudokite vitaminų esenciją „Precious Pool“

Grynasis kiekis: 100 ml

Grynumas. Švytėjimas. Paruošimas.
GLACIER GLOW™   ketveriopos paskirties tonikas



• Vienintelė pasaulyje lakštinė kaukė su „4Life Transfer Factor“ 
junginiu, gautu iš karvių krekenų ir vištų kiaušinių trynių, skirta 
švelninti ir raminti odą, kad ji karališkai švytėtų.

• Intensyviai ir ilgai drėkina odą, kad ji atrodytų pastebimai 
drėgnesnė panaudojus vos vieną kartą.

• Pašviesina ir ženkliai sumažina mažas bei didesnes raukšleles ar 
suglebimą.

Naudojimo nurodymai: šį ritualo žingsnį atlikite panaudoję vitaminų 
esenciją „Precious Pool“. Kaukę išimkite iš pakuotės ir švelniai 
išlankstykite. Atsargiai užsidėkite ant veido, saugodamiesi, kad ji nepatektų 
ant akių ir lūpų srities. Pasirūpinkite, kad kontaktas su oda būtų tolygus. 
Palikite 15–20 minučių, kad serumas prasiskverbtų į jūsų odos paviršių. 
Kaukę nuimkite ir tapšnodami odą nusausinkite, kad medžiaga įsigertų. Po 
to naudokite paakių kremą „Ripple Refine“.
 
5 lakštinės kaukės po 28 g • grynoji masė 140 g

Žavi oda. Drėkinimas. Lygumas.
ROYAL BATH™ lakštinė kaukė

• Nuramina pabrinkimą ties akių sritimi fermentuotu žaliosios arbatos vandeniu, 
agurkų ir bambukų sultimis.

• Padeda paakiams suteikti lygumo ir stangrumo, nes sudėtyje yra drėkiklių, 
minkštinamųjų medžiagų ir senovinių grybų, kuriuose natūraliai yra daug 
augalinio kolageno.

• Veganiška sudėtis, padedanti nuslopinti tamsius ratilus aplink akis.
Naudojimo nurodymai: šiek tiek užtepkite per visą paakių sritį. Saugokitės, kad produkto 
nepatektų į akis. Pirštų galiukais švelniai patapšnokite, kol susigers. Pirmiausia išbandykite 
mažą kiekį. Po to naudokite drėkinamąjį kremą „RainBurst™“.

30 ml

Glotnumas. Energija. Stangrumas.
RIPPLE REFINE ™  paakių kremas

ĮSPĖJIMAS: JEI PASIREIŠKIA SUDIRGINIMAS, PRODUKTĄ IŠ KARTO NUVALYKITE.

42

• Maitina ir drėkina jūsų odą fermentuotu žaliosios arbatos vandeniu ir raudonųjų 
klevų lapų ekstraktu.

• Sudėtyje esančiomis medžiagomis padeda išlaikyti sveiką odos paviršiaus 
mikroflorą ir puikią odos būklę.

• Saugo odos vidinę aplinką nuo kasdienių streso šaltinių.
• Odai suteikia nepakeičiamų vitaminų, fermentų ir superantioksidantų, sudėtų 

į veganišką formulę, kad gautumėte puoselėjamos ir jaunatviškesnės odos 
kompleksiją.

Naudojimo nurodymai: kai panaudojate prausiklį ir toniką, ant pirštų galiukų išspauskite 
nedidelį kiekį ir švelniais mostais paskleiskite per veidą ir kaklą, jautrią paakių sritį. Odą 
lengvai patapšnokite, kol produktas visiškai įsigers. Po to naudokite paakių kremą „Ripple 
Refine“. Naudokite du kartus per dieną, su rytine ir vakarine procedūromis.

Grynasis kiekis: 50 ml

Puoselėjimas. Sustiprinimas. Švytėjimas.
PRECIOUS POOL™   vitaminų esencija
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• Padeda nuraminti ir atkurti odą fermentuotu žaliosios 
arbatos vandeniu, beržų sula ir ženšeniu.

• Lengvos ir gaivios sudėties „RainBurst“ suteiks 
intensyvaus drėkinimo šuorą.

• Veganiška sudėtis pakoreguoja netobulumus ir 
sumažina raukšleles.

Naudojimo nurodymai: ryte ir vakare norimą kiekį, prieš tai 
panaudoję prausiklį ir toniką, užtepkite ant veido, kaklo bei 
krūtinės. Leiskite produktui susigerti.

Grynoji masė 70 g

Troškulio numalšinimas. Korekcija. 
Stangrumas.

RAINBURST™ drėkinamasis kremas

Į šią sistemą įeina visi junginiai, sukurti pakeisti jūsų 
odos išvaizdą. Mėgaukitės gamtos įkvėptomis ir gausiai 
drėkinančiomis medžiagomis, pažinkite senovės Korėjos 
grožio atskleidimo metodus.

Turinys 
• Putojantis aliejinis prausiklis „First Wave“
• Vulkaninio purvo kaukė „LavaPure“ 
• Ketveriopos paskirties tonikas „Glacier Glow“
• Vitaminų esencija „Precious Pool“
• Paakių kremas „Ripple Refine“ 
• Lakštinė kaukė „Royal Bath“ – 5 vnt. rinkinys
• Drėkinamasis kremas „RainBurst“

ODOS PRIEŽIŪROS SISTEMA äKwä™
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Įspėjimas. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. LAIKYTI VĖSIOJE, SAUSOJE 
VIETOJE.

„4Life“ kūno priežiūros produktai suteikia tikrą 
pasimėgavimo jausmą, kurį užtikrina kokybiškiausios odos 
ir burnos priežiūros formulės.

KŪNO PRIEŽIŪRA
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Įspėjimas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti 
vėsioje, sausoje vietoje.

enummi™

Dantų pasta

Švelni sudėtis be fluoro, kad dantys būtų valomi be šiurkščių ir abrazyvių 
medžiagų, kvapas iš burnos būtų gaivesnis, o dantų baltumo ir šypsenos 
šviesumo siektumėte saugiai.

Naudojimo nurodymai: šiek tiek pastos išspauskite ant dantų šepetėlio ir kruopščiai 
valykite dantis ne mažiau kaip du kartus per parą arba po kiekvieno valgio. Kai dantis 
valosi 2–6 metų vaikai, reiktų pasirūpinti, kad pastos jie nurytų kuo mažiau.

Grynoji masė 113 g 

Įspėjimas. Tik išoriniam naudojimui. Pasireiškus nepageidaujamai reakcijai nebenaudokite ir 
kreipkitės gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

enummi™

Intensive Body Lotion

Originalios „4Life“ sudėties kūno losjonas sausai odai. 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.

Naudojimo nurodymai: kasdien gausiai įtrinkite į odą. Kartokite tiek dažnai, kiek reikia.

Grynoji masė 250 ml

• Sudėtyje turi medžiagų, 
padedančių palaikyti odos grožį.

• Turi alavijų, rozmarinų, ramunėlių 
ir levandų.

Naudojimo nurodymai: laisvai 
tepkite ant norimų odos plotų.

Grynoji masė 56,7 g 

Raminamoji odos želė.

4Life Transfer Factor™

Renewall™

Įspėjimas. Tik išoriniam naudojimui. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.
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Įspėjimas. 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. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.

Kompanija „4Life“ padarė viską, kad geros savijautos 
pagrindų produktuose būtų tik švariausi ir kokybiškiausi 
ingredientai. Šie papildai yra parinkti taip, kad padėtų leistis 
į kelią link sveikos ir aktyvios gyvensenos.

GEROS SAVIJAUTOS PAGRINDAI



• „BioEFA“ suteikia omega 3 riebalų rūgštis (ALR, EPR ir DHR) iš žuvų taukų 
ir omega 6 riebalų rūgštis (GLR ir KLR) iš linų sėmenų aliejaus, vaistinių 
agurklių sėklų aliejaus ir dažinių dygminų agurklių sėklų aliejaus.
• Kiekvienoje „BioEFA“ paros dozėje yra 567 mg EPR ir DHR –omega 3 
riebalų rūgščių, prisidedančių prie normalaus širdies veikimo. 
• Į „BioEFA“ sudėtį įeina itin gryni žuvų taukai.

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

60 minkštų kapsulių • grynoji masė: 69,3 g

Maisto papildas su omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštimis.
BIOEFA™

• Su Boswellia serrata, padedančia palaikyti sąnarių sveikatą.
66,7 mg magnio, kuris padeda normaliai veikti raumenims ir prisideda 
prie kaulų sveikatos. 
• 3,3 mg vitamino B6, padedančio sumažinti nuovargį.
• Čia taip pat yra derinys iš gliukozamino, metilsulfonilmetano (MSM) 
ir karvių kremzlių.

Vartojimo būdas: po vieną (1) kapsulę per parą, užgeriant 250 ml skysčio.

90 kapsulių • Grynoji masė: 84,8 g

Maisto papildas su magniu ir boswellia.
FIBRO AMJ™

Įspėjimas. Neskirta jaunesniems nei 12 metų vaikams. Jei kartu vartojate vaistinius 
produktus, praneškite gydytojui arba vaistininkui. Nevartokite, jei sergate skrandžio arba 
dvylikapirštės žarnos opalige ar tulžies pūslės akmenlige.

• Daug baltymų turintis patiekalas, kurio tekstūra yra kaip tikro valgio, 
ne šiaip košės.

• Bet kokio amžiaus žmonėms suteikia reikiamų maistinių medžiagų.
• Skanus ir maistingas valgis, kuriuo gali mėgautis įvairių kultūrų 

žmonės.

Kiekvienas nupirktas „4Life Fortify“ maišelis paaukojamas skurdžiai gyvenan-
tiems pasaulio vaikams. Tuo rūpinasi mūsų partnerė „Feed the Children“, kuri 
yra nepriklausoma platinimo kompanija.

12–24 porcijos • Grynoji masė: 1608 g

12–24 puikaus skonio valgių su ryžiais, lęšiais ir pupelėmis, 
taip pat – su išbaigtu maisto medžiagų kompleksu, į kurį įeina 
vitaminai, mineralai bei „4Life Tri-Factor™ Formula“.

4LIFE FORTIFY™

Įspėjimas. 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 partnerių laikas bei ištekliai, todėl į paketo kainą 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.

47



„4LIFE“  
PRODUKTŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ RODYKLĖ
4LIFE TRANSFER FACTOR™
_________________________________________

4Life Transfer Factor™ Classic: junginys „4Life Transfer Factor™“ (pagamintas iš karvių krekenų (pieno), 
želatina, maltodekstrinas ir vanduo.
  
4Lifefe Transfer Factor Chewable: 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 reguliuojanti medžiaga (riebalų rūgštys E570).

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

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula: Junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ (krekenos (pienas) 
ir kiaušinių tryniai), glazūravimo medžiaga (hidroksipropilo metilceliuliozė – kapsulės apvalkalas) ir 
maltodekstrinas.

TARGETED TRANSFER FACTOR™

_______________________

4Life Transfer Factor BCV™: 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, dviskiaučiai ginkmedžiai (Ginkgo biloba L.), beta-karotinas, imbierai 
(Zingiber officinale Roscoe), niacinamidas, vario glicinatas, kofermentas Q10, L-selenometioninas, 
japoniniai pelėvirkščiai (Polygonum cuspidatum), L-askorbil-6-palmitatas, folio rūgštis, piridoksino 
hydrochloridas ir cianokobalaminas.  

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

4Life Transfer Factor Collagen™:  hidrolizuotas žuvų kolagenas, saldiklis (sacharozė), maltodekstrinas, 
vištienos kaulų sultinys, natūrali braškių ir mangų aromatinė medžiaga, askorbo rūgštis, obuolių rūgštis 
(rūgštingumo reguliatorius), citrinų rūgštis (rūgštingumo reguliatorius), natrio chloridas (aromatinė 
medžiaga), Haematococcus pluvialis dumblių milteliai, d-alfa-tokoferilo acetatas, junginys „4Life Tri-Factor 
Formula“ (pagamintas iš krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), biotinas, saldiklis (Stevia rebaudiana lapų 
ekstraktas), rūgštingumo reguliatorius (natrio acetatas), kiaušinių lukštų membranų kolagenas, vitamino A 
acetatas ir kviečių (Triticum aestivum) sėklų ekstraktas.
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4Life Transfer Factor Glutamine Prime™: l-gliutaminas, stabilizatorius – želatina (kapsulė), l-argininas, 
n-acetil-l-cisteinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga – mikrokristalinė celiuliozė, alfa lipo rūgštis, 
stabilizatorius – vanduo, lipnumą reguliuojanti medžiaga – stearino rūgštis, krekenos (pienas).

4Life Transfer Factor Glucoach™: cinamonas (Cinnamomum zeylanicum), figavaisės opuncijos (Opuntia 
ficus-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), vanduo ir chromo (III) chloridas.

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

4Life Transfer Factor Recall™: lipnumą reguliuojanti 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 reguliuojanti medžiaga (stearino rūgštis), 
vanduo, lipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas) ir dažiklis (beta karotinas).

4Life Transfer Factor Reflexion™: laukinių žaliųjų avižų (Avena sativa L.) augalų ekstraktas, L–teaninas, 
dengiamoji medžiaga (hidroksipropilmetilceliuliozė), junginys „4Life Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas 
iš krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), lipnumą reguliuojanti medžiaga (magnio stearatas), vanduo ir 
lipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas).

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

RIOVIDA™ PRODUKTAI
______________________

4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula: obuolių (Malus domestica) sultys, mėlynių (Vaccinium 
myrtillus) sultys, vynuogių (Vitis vinifera) sultys, tirštiklis (glicerinas), granatų (Punica granatum) sultys, 
šeivamedžių (Sambucus nigra) uogų sultys, junginys „4Life™ Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas iš karvių 
krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), l-askorbo rūgštis, uogų kremo aromatas, aliejinių kopūstpalmių 
(Euterpe oleracea) uogų minkštimo milteliai, putojimą stabdanti medžiaga (silicio dioksidas).

4Life Transfer Factor RioVida Burst™ Tri-Factor Formula: obuolių sultys (Malus domestica (Borkh.) Borkh.), 
vynuogių sultys (Vitis vinifera L.), mėlynių sultys (Vaccinium myrtillus L.), acai uogos (Euterpe oleracea 
C. Martius), granatų sultys (Punica granatum L.), emulgatorius (augalinis glicerinas), šeivamedžio uogų 
sultys (Sambucus nigra L.), 4Life Tri-Factor Formula (sudaryta iš karvių pieno krekenų ir kaiušinių trynių), 
želatinuojantis agentas (ksantano guma, guaro guma), uogų kremo skonis, C vitaminas, emulsiklis 
(monogliceridai).
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4Life Transfer Factor RioVida Stix™ Tri-Factor Formula: 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 (Daucus 
carota) milteliai, obuolių (Malus domestica) milteliai, aliejinių kopūstpalmių (Euterpe oleracea) vaisių 
milteliai, kanadinių šilauogių (Vaccinium myrtilloides Michx.) milteliai, šeivamedžio uogų aromatas, 
šeivamedžio (Sambucus nigra) uogų milteliai, natrio chloridas, kalio chloridas, vynuogių (Vitis vinífera) 
milteliai ir saldiklis (sukraliozė).

RITESTART™ PRODUKTAI
_______________________

Nutrastart šokoladas: 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, „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, riboflavinas, folio rūgštis ir cianokobalaminas.

Nutrastart vanilė: sojų baltymų izoliatas, fruktozė, 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, d-alfa tokoferolio acetatas, piridoksino hidrochloridas, cholekalciferolis, riboflavinas, 
tiamino mononitratas, folio rūgštis ir cianokobalaminas.

Ritestart: MULTIPLEX™ KAPSULĖ: 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, riboflavinas, cianokobalaminas ir pteroilmonogliutamo rūgštis.

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

ANTIOKSIDANTŲ KAPSULĖ: žalioji arbata (Camellia sinensis), citrusiniai bioflavonoidai, 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™ MINKŠTOJI KAPSULĖ: žuvų taukai, želatina, linų (Linum usitatissimum) sėmenų aliejus, 
dengiamoji medžiaga (glicerinas), vaistinių agurklių (Borago officinalis) sėklų aliejus, dažinių dygminų 
(Carthamus tinctorius) sėklų aliejus, vanduo ir konservantas (didelės tokoferolių koncentracijos 
ekstraktas).
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DIGEST4LIFE™

________________________

„Fibre System Plus™“: ryžių (Oryza sativa) sėlenos, 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 officinale) šaknų milteliai, juodųjų pipirų (Piper nigrum) uogų 
milteliai, geltonųjų gencionų (Gentiana lutea L.) šaknų milteliai, raudonųjų guobų (Ulmus rubra Muhl.) 
žievės milteliai, paprastųjų saldymedžių (Glycyrrhiza glabra L.) šaknų milteliai, bromelainas, papainas, 
petražolių (Petroselinum crispum Mill.) lapų milteliai, slyvų (Prunus domesticus) vaisių milteliai, vaistinių 
šalavijų (Salvia officinalis L.) lapų milteliai, paprastųjų šaltekšnių (Rhamnus frangula) žievės ekstraktas, 
magnio stearatas, vaistinių svilarožių (Althaea officinalis L.) šaknų milteliai, paprastųjų apynių (Humulus 
lupulus L.) žiedų milteliai, bičių duonelė, 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).

„PRE/O™“: galaktooligosacharidai, kukurūzų skaidulos, fruktooligosacharidai, visiškai hidrintas kokosų 
(Cocos nucifera) aliejus, cukranendrių cukrus, maltodekstrinas, junginys „4Life Tri-Factor Formula“ 
(pagamintas iš krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), žuvies želatina, natūrali citrinų aromatinė medžiaga, 
tirštiklis (glicerolis), Bifidobacterium longum subsp. infantis, natrio chloridas, emulgatorius (sojų 
lecitinas), Bifidobacterium longum, stabilizatorius (pektinai), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, saldiklis (steviolio glikozidai) ir Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

„Super Detox™“: raudonųjų dobilų (Trifolium pretense L.) žiedų milteliai, tikrųjų margainių (Silybum 
marianum) vaisių ekstraktas, želatina, kiaulpienių (Taraxacum officinale) lapų ekstraktas, brokolių 
(Brassica oleracea L. Var italica Plenck) sėklų ir lapų ekstraktas, artišokų (Cynara scolymus L.) lapų 
ekstraktas ir rapsų aliejus.

4LIFETRANSFORM™

__________________________

„4LifeTransform Burn™“: 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 officinale) šaknų 
aliejus ir lipnumą mažinanti medžiaga (magnio stearatas).

„4LifeTransform Man“: l-citrulinas, citrusinių vaisių bioflavonoidų kompleksas, dengiamoji medžiaga 
(hidroksipropilceliuliozė), Panax ginseng šaknų ekstraktas, cholekalciferolis, vidurinės grandies 
trigliceridai ir vanduo.

„4LifeTransform Woman“: l-citrulinas, dengiamoji medžiaga (hidroksipropilmetilceliuliozė), dvimečių 
nakvišų (Oenothera biennis) sėklų ekstraktas, paprastųjų portulakų (Portulaca oleracea L.) augalų 
ekstraktas, lipnumą reguliuojanti medžiaga (magnio stearatas), vidurinės grandies trigliceridų aliejus ir 
vanduo.

„PRO-TF™“ šokoladas: išrūgų baltymas (pienas, sojos), maltodekstrinas, kiaušinių baltymų baltymas, 
kakavos milteliai, natūrali šokolado kvapioji medžiaga, vidurinės 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).
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„PRO-TF™“ vanilė: išrūgų baltymas (pienas), maltodekstrinas, kiaušinių baltymų baltymas, natūrali 
vanilės kremo aromato kvapioji medžiaga, tirštiklis (guaro derva), vidurinės grandies trigliceridai, 
krekenos (pienas), kiaušinių trynių milteliai, natrio chloridas, saldikliai (sukraliozė, acesulfamas K).

„Renuvo™“: 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, junginys 
„4Life® Tri-Factor™ Formula“ (pagamintas iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), dažinių ciberžolių 
(Curcuma longa L.) šaknų ekstraktas, japoninių pelėvirkščių (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.) 
šaknų ekstraktas, juodųjų pipirų (Piper nigrum L.) vaisių ekstraktas ir lipnumą reguliuojanti medžiaga 
(silicio dioksidas).

ENERGINIAI PRODUKTAI
__________________________

„Energy Go Stix™ Berry“: izomaltuliozė (gliukozės ir fruktozės derinys), rūgštingumo reguliatorius 
(citrinų rūgštis), l-gliutaminas, taurinas, aviečių aromatinė medžiaga, vanilės aromatinė medžiaga, kininių 
arbatmedžių (Camellia sinensis L. Kuntze) lapai, l-argininas, žemuogių aromatinė medžiaga, paragvajinių 
bugienių (Ilex paraguariensis A. St.-Hil) lapų ekstraktas, spanguolių aromatinė medžiaga, lipnumą reguliuojanti 
medžiaga (silicio dioksidas), dažiklis (raudonieji burokėliai), saldiklis (sukraliozė), paulinijų (Paullinia cupana 
Kunth., Bonpl. et Kunth) sėklų ekstraktas, dažiklis (beta karotinas), junginys „4Life Transfer Factor™ Formula“ 
(pagamintas iš krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), aromato stipriklis (natrio acetatas).

„Energy Go Stix™ Tropical“: maltodekstrinas, taurinas, kininių arbatmedžių (Camellia sinensis) lapų 
ekstraktas, l-argininas, l-gliutaminas, rūgštingumo reguliatorius (obuolių rūgštis), natūrali mangų kvapioji 
medžiaga, paragvajinių bugienių (Ilex paraguariensis) lapų ekstraktas, kreatinas, natūrali pasifloras primenanti 
kvapioji medžiaga, beta-karotinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga (silicio dioksidas), rūgštingumo 
reguliatorius (citrinų rūgštis), natūrali pasiflorų kvapioji medžiaga, l-ornitino alfa-ketogliutaratas, l-karnitinas, 
sibirinių ženšenių šaknų ekstraktas (Eleutherococcus senticosus), paulinijų (Paullinia cupana) sėklų 
ekstraktas, peruvinių pipirnių (Lepidium meyenii) šaknų ekstraktas, junginys „4Life Transfer Factor™“ (gautas 
iš karvių krekenų (pieno) ir kiaušinių trynių), saldiklis (sukralozė), vyšnių ekstraktas, natūrali ananasų kvapioji 
medžiaga, radiolių (Rhodiola rosea) šaknų ekstraktas, amerikinių ženšenių (Panax quinquefolium) šaknų 
ekstraktas, korėjinių ženšenių (Panax ginseng) šaknų ekstraktas, saldiklis (acesulfamo kalis) ir chromo 
nitratas.

äKwä ODOS PRIEŽIŪRA
__________________________

Putojantis aliejinis prausiklis First Wave™: vanduo, glicerinas, dipropileno glikolis, koko-betainas, koko-
gliukozidas, akrilatų kopolimeras, poligliceril-10 lauratas, natrio metilo kokoilo tauratas, 1,2-heksandiolis, 
Camellia sinensis lapų vanduo, jūros vanduo, ryžių fermentų filtratas (sakė), Cucurbita pepo (moliūgų) 
vaisių ekstraktas, Saccharomyces fermentas, bioflavonoidai, Brassica oleracea italica (brokolių) 
ekstraktas, Aloe barbadensis lapų ekstraktas, Helianthus annuus (saulėgrąžų) sėklų aliejus, Oleaeuropaea 
(alyvmedžių) vaisių aliejus, Geranium maculatum aliejus, Citrus aurantium bergamia (bergaminių 
citrinmedžių) vaisių aliejus, Cymbopogon martini aliejus, Lavandula angustifolia (levandų) aliejus, Citrus 
junos vaisių ekstraktas, Pinus densiflora lapų ekstraktas, Anthemis nobilis žiedų aliejus, Artemisia annua 
ekstraktas, Citrus aurantium dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, etilheksilglicerinas, kalio kokoilo glicinatas, 
natrio chloridas, trometaminas, kalio kokoatas, propandiolis, oktano / dekano trigliceridas, dinatrio EDTA, 
natrio laurilo glikolio karboksilatas, kaprililo glikolis ir butileno glikolis.
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Ketveriopos paskirties tonikas Glacier Glow™: Camellia sinensis lapų vanduo, izopentildiolis, glycerinas, 
butileno glikolis, 1,2-heksandiolis, niacinamidas, vanduo, Saccharomyces fermentas, Rosa damascena 
žiedų vanduo, adenozinas, Undaria pinnatifida ekstraktas, Laminaria japonica ekstraktas, Hizikia fusiforme 
ekstraktas, Centella asiatica ekstraktas, Glycyrrhiza glabra (saldymedžių) šaknų ekstraktas, Camellia 
sinensis lapų ekstraktas, Rosmarinus officinalis (rozmarinų) lapų ekstraktas, Chamomilla recutita 
matricaria žiedų ekstraktas, Scutellaria baicalensis šaknų ekstraktas, Polygonum cuspidatum šaknų 
ekstraktas, Camellia japonica žiedų ekstraktas, Andrographis paniculata ekstraktas, Morus nigra vaisių 
ekstraktas, alantoinas, Citrus unshiu žievelių ekstraktas, etilheksilglicerinas, propandiolis, betainas ir 
dinatrio EDTA.

Vitaminų esencija Precious Pool™:  Camellia sinensis lapų vanduo, izopentildiolis, butilenglikolis, 
dipropyleno glikolis, cetilo etilheksanoatas, metilo gliucetas-20, niacinamidas, 1,2-heksandiolis, 
poligliceril-3 distearatas, oktildodekanolis, vanduo, Saccharomyces fermentas, adenozinas, askorbilo 
gliukozidas, Saccharomyces lizato ekstraktas, Acer saccharum (cukrinių klevų) ekstraktas, Centella 
asiatica ekstraktas, Glycyrrhiza glabra (saldymedžių) šaknų ekstraktas, Scutellaria baicalensis šaknų 
ekstraktas, Rosmarinus officinalis (rozmarinų) lapų ekstraktas, Camellia sinensis lapų ekstraktas, 
Camellia japonica žiedų ekstraktas, argininas, alantoinas, pantenolis, Citrus unshiu žievelių ekstraktas, 
Morus nigra vaisių ekstraktas, Cymbopogon martini aliejus, Lavandula angustifolia (levandų) aliejus, 
Anthemis nobilis žiedų aliejus, Chamomilla recutita (matricaria) žiedų ekstraktas, Geranium maculatum 
aliejus, Polygonum cuspidatum šaknų ekstraktas, Andrographis paniculata ekstraktas, Citrus aurantium 
bergamia (bergaminių citrinmedžių) vaisių aliejus, Citrusaurantium dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, 
betainas, etilheksilglicerinas, glicerilo stearato citratas, karbomeras, propandiolis ir kaprililo glikolis.

Paakių kremas Ripple Refine™: Camellia sinensis lapų vanduo, glicerinas, butileno glikolis, hidrintas 
polidecenas, oktano / dekano trigliceridas, poligliceril-3 distearatas, 1,2-heksandiolis, cetearilo alkoholis, 
niacinamidas, Olea europaea (alyvmedžių) vaisių aliejus, vanduo, Butyrospermum parkii (taukmedžių) 
sviestas, Tremella fuciformis (grybų) ekstraktas, natrio hialuronatas, Saccharomyces fermentas, 
askorbilo gliukozidas, adenozinas, Cucumis sativus (agurkų) ekstraktas, Bambusa arundinacea sultys, 
Centella asiatica ekstraktas, Camellia sinensis lapų ekstraktas, Anthemis nobilis žiedų aliejus, Polygonum 
cuspidatum šaknų ekstraktas, Glycyrrhiza glabra (saldymedžio) šaknų ekstraktas, Rosmarinus officinalis 
(rozmarinų) lapų ekstraktas, Scutellaria baicalensis šaknų ekstraktas, Camellia japonica žiedų ekstraktas, 
Morus nigra vaisių ekstraktas, Citrus unshiu žievelių ekstraktas, Lavandula angustifolia (levandų) 
aliejus, Andrographis paniculate ekstraktas, Citrus aurantium bergamia (bergaminių citrinmedžių) vaisių 
aliejus, Geranium maculatum aliejus, Citrus aurantium dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, Cymbopogon 
martini aliejus, Chamomilla recutita (matricaria) žiedų ekstraktas, betainas, glicerilo stearatas, glicerilo 
stearato citratas, etilheksilglicerinas, sorbitano izostearatas, dinatrio EDTA, propandiolis, behenilo 
alkoholis, poligliceril-3 metilgliukozės distearatas, amonio akriloildimetiltaurato / VP kopolimeras, 
hydroksietilakrilato / natrio akriloildimetilo taurato kopolimeras ir kaprililo glikolis.

Vulkaninio purvo kaukė LavaPure™:  Camellia sinensis lapų vanduo, kaolinas, glicerinas, bentonitas, 
butileno glikolis, magnio aliuminio silikatas, medžio anglies milteliai, 1,2-heksandiolis, vulkaniniai 
pelenai, Coix lacryma-jobi Ma-yuen sėklų ekstraktas, Prunus armeniaca (abrikosų) sėklų milteliai, Juglans 
regia (riešutmedžio) kevalų milteliai, Glycine max (sojų pupelių) sėklų ekstraktas, bioflavonoidai, Aloe 
barbadensis lapų ekstraktas, Oryza sativa (ryžių) ekstraktas, Oryza sativa (ryžių) sėlenų ekstraktas, 
Sesamum indicum (sezamų) sėklų ekstraktas, Geranium maculatum aliejus, Avena sativa (avižų) 
branduolių ekstraktas, Pinus densiflora lapų ekstraktas, Citrus junos vaisių ekstraktas, Artemisia annua 
ekstraktas, Lavandula angustifolia (levandų) aliejus, Citrus aurantium bergamia (bergaminių citrinmedžių) 
vaisių aliejus, Saccharomyces fermentas, Cymbopogon martini aliejus, Brassica oleracea italica (brokolių) 
ekstraktas, Phaseolus radiatus sėklų ekstraktas, Anthemis nobilis žiedų aliejus, kvarcas, vanduo, ksantano 
derva, Citrus aurantium dulcis (apelsinų) žievelių aliejus, etilheksilglicerinas, propandiolis, dinatrio EDTA, 
hidroksiacetofenonas, C12-14 paret-12, kaprililo glikolis, pentileno glikolis ir dipropileno glikolis. 
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Drėkinamasis kremas RainBurst™:  camellia sinensis lapų vanduo, vanduo, butilenglikolis, cetilo 
etilheksanoatas, oktildodekanolis, glicerinas, cetilo alkoholis, fitosterilo izostearilo dimero dilinoleatas, 
poligliceril-3 metilgliukozės distearatas, Simmondsia chinensis (simondsijų) sėklų aliejus, niacinamidas, 
hidrintas augalinis aliejus, bičių vaškas, 1,2-heksandiolis, Panax ginseng šaknų ekstraktas, adenozinas, 
Centella asiatica ekstraktas, natrio hialuronatas, Saccharomyces fermentas, medaus ekstraktas, 
Andrographis paniculata ekstraktas, Betula platyphylla japonica sultys, Scutellaria baicalensis 
šaknų ekstraktas, pantenolis, Polygonum cuspidatum šaknų ekstraktas, Camellia sinensis lapų 
ekstraktas, Glycyrrhiza glabra (saldymedžių) šaknų ekstraktas, Rosmarinus officinalis (rozmarinų) 
lapų ekstraktas, Anthemis nobilis žiedų aliejus, Morus nigra vaisių ekstraktas, Chamomilla recutita 
(matricaria) žiedų ekstraktas, Citrus unshiu žievelių ekstraktas, Citrus aurantium bergamia (bergaminių 
citrinmedžių) vaisių aliejus, Lavandula angustifolia (levandų) aliejus, Camellia japonica žiedų ekstraktas, 
Cymbopogon martini aliejus, Geranium maculatum aliejus, Citrus aurantium dulcis (apelsinų) žievelių 
aliejus, hidroksiacetofenonas, glicerilo stearatas, oktano / dekano trigliceridas, dinatrio EDTA, 
etilheksilglicerinas, mikrokristalinis vaškas, glicerilo stearatas SE, amonio akriloildimetiltaurato / 
VP kopolimeras, propandiolis, bisdiglicerilo poliaciladipatas-2, kaprililo glikolis, pentileno glikolis ir 
dipropileno glikolis.

Lakštinė kaukė Royal Bath™: vanduo, glicerinas, butileno glikolis, niacinamidas, Lactobacillus / pieno 
fermentų filtratas, adenozinas, hialurono rūgštis, natrio hialuronatas, natrio hialuronato kryžminis 
polimeras, hidrinta hialurono rūgštis, hidrolizuotas natrio hialuronatas, krekenos, džiovinti kiaušinių 
tryniai, Camellia sinensis lapų ekstraktas, Glycyrrhiza glabra (saldymedžių) šaknų ekstraktas, dinatrio 
glicirizatas, pantenolis, Zingiber officinale (imbierų) šaknų ekstraktas, Coptis chinensis šaknų ekstraktas, 
alantoinas, argininas, Citrus limon (citrinų) vaisių ekstraktas, Citrus nobilis (mandarinų) aliejus, 
Eucalyptus globulus lapų aliejus, Geranium maculatum aliejus, Lavandula angustifolia (levandų) aliejus, 
Pinus palustris aliejus, trehalozė, etilheksilglicerinas, karbomeras, hidroksietilceliuliozė, 1,2-heksandiolis, 
dinatrio EDTA, PEG-60 hidrogenintas ricinmedžių aliejus ir pentileno glikolis.

„4LIFE“ KŪNO PRIEŽIŪRA
______________________
4Life Transfer Factor™ Renewall™:  vanduo, krekenos, PPG-2 izocetet-20 acetatas, butileno glikolis, 
trietanolaminas, polisorbatas 20, karbomeras, fenoksietanolis, kaprililo glikolis, dimetikono kopoliolis, 
heksileno glikolis, etilheksilglicerinas, aloe barbadensis želė, dinatrio EDTA, eucalyptus globulus aliejus, 
rosmarinus officinalis aliejus, pantenolis, alantoinas, glicerinas, mielių polisacharidai, natrio PCA, 
anthemis nobilis ekstraktas, karaginanas, propileno glikolis, citrinų rūgštis ir lavandula angustifolia 
ekstraktas.

enummi™ Intensive Body Lotion:  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.

enummi™ Tooth paste: sorbitolis, kvarcas, vanduo, glicerinas, kvapioji medžiaga, kalcio karbonatas, 
natrio karbonatas, natrio lauroilo sarkozinatas, natrio bikarbonatas, ksilitolis, celiuliozės derva, 
steviozidas, titano dioksidas, natrio benzoatas, krekenos, ubikvinonas, luteum ovi milteliai ir laktoferinas.
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GEROS SAVIJAUTOS PAGRINDAI
_______________________

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

Fibro AMJ™ Day-Time Formula:  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 reguliuojanti medžiaga (stearino rūgštis), 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).

4Life Fortify™: sudedamųjų sąrašą žr. svetainėje 4life.com.
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