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• Vitamino B6 skatinančio normalią baltymų ir 
glikogenų apykaitą

• Magnio padeda normaliai veikti raumenims bei 
išlaikyti tinkamą kaulų struktūrą

SU GLIUKOZAMINU IR VITAMINU B6
MAISTO PAPILDAS
90 KAPSULIŲ
NETO SVORIS: 84,8 g

„4life“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti ar gydyti, taip pat – jų prevencijai.

VARTOJIMAS: Po vieną (1) kapsulę per parą, 
užgeriant 250 ml skysčio.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 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.

Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas 
neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi 
ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.

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).

SUDĖTIS:

DAY-TIME FORMULA 
Fibro AMJ™

MAISTO PAPILDAS 
su gliukozaminu ir vitaminu B6
90 KAPSULIŲ
GRYNASIS KIEKIS: 84,8 g
VARTOJIMO BŪDAS: po vieną (1) kapsulę per parą, užgeriant 250 ml skysčio.
Magnis padeda normaliai veikti raumenims bei išlaikyti tinkamą kaulų struktūrą.
Vitaminas B6 padeda mažinti nuovargį.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE. 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.
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto 
pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
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Partijos numeris ir geriausias iki: žr. buteliuko apačioje.
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje.

GAMINTOJAS:
„BioMedical Research
Laboratories, LLC”
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070 USA

IMPORTUOTOJAS:
„4Life Netherlands, B.V.”
Postbus 79006
1070 NB Amsterdam
Nyderlandai

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),  
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).

Mitybinė informacija
Paros dozė: viena (1) kapsulė
Paros dozių kiekis pakuotėje: 90

Vienoje paros dozėje yra  % RMV*
Magnis 66,7 mg 17 %
Vitaminas B6 3,3 mg 238 %
Gliukozaminas 266,7 mg -
Metilsulfonilmetanas 100 mg -
Karvių kremzlės 74,1 mg -
Pipirmėtės 60 mg -
Boswellia serrata 23,3 mg -
N-acetil-L-cisteinas 5 mg -
Bromelainas 4 mg -
Vynuogių sėklos 3,3 mg -
L-cisteinas 3,3 mg -
Inkaruočiai 1,7 mg -
Alfa lipo rūgštis 1,7 mg -

*RMV: Referencinė maistinė vertė 
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