
Ja skatoties spogulī, jūs redzat tīru, gludu un starojošu ādu, tas jums liek justies pārliecināti un jūs esat 

gatava doties iekarot  pasauli. Un, kad kāds izsaka jums komplimentus par jūsu starojošo izskatu un grib zināt 

tā noslēpumu, jūs varat atbildēt tikai ar smaidu.

Ļaujiet savam  dabiskam skaistumam starot ar enummi ® ādas kopšanas līdzekļiem.Tā ir  pilnīga ādas 

kopšanas sistēma, kas sevī ietver 4Life Transfer Factor ®, katrs produkts ir pildīts ar savvaļas augu 

ekstraktiem, dod anti-novecošanās un antioksidantu efektu, kā arī mitrināšanu, bagātināšanu un aizsardzību, 

kas tai ir tik ļoti nepieciešama.



Vispārējs ķermeņa krēms. Uztur veselīgu imūnās sistēmas funkciju ar TF palīdzību. Satur Moringa auga 

ekstraktu, kas satur dabīgas izcelsmes vitamīnu, minerālvielu un aminoskābju diapazonu. Nodrošina antiskābju

aizsardzību. Padara ādu maigu un zīdainu, pateicoties Aloe Vera un Shea eļļai. Ennumi dabīgā formula nesatur 

kaitīgos konservantus un piedevas. 

4Life Transfer Factor Enummi обеспечивает имунную поддержку самому большому органу вашего тела, 

коже, и даёт необходимую влагу для поддержания здорового тона и текстуры кожи. Это сочетание трав, 

защитных антиоксидантов и иммуно-повышающего 4Life Transfer Factor поможет коже поддерживать

её натуральную упругость. Идеальная для каждого тела, формула Enummi не содержит потенциально

вредных консервантов и добавок. Поддерживает здоровье кожи с помощью экстракта моринго, 

содержащего ряд натурально производимых витаминов, минералов и аминокислот. Обеспечивает

защитную антиоксидантную поддержку для более молодо и здорово-выглядящей кожи. Делает кожу

мягкой и гладкой с помощью алоэ и масла shea.

Sastāvs – ūdens, alvejas lapu ekstrakts, safrāna sēklu eļļa, glicerīns, saulespuķu eļļa, glicerīna stearāts, 

sandalkoka ekstrakts, Amūras korķozola mizas ekstrakts, miežu ekstrakts, staerīnskābe, cetilspirts, Transfer

Faktors (no pirmpiena un olu dzeltenuma), baltās tējas ekstrakts, retinola palmināts u.c.

Lietošana  – katru dienu bagātīgi uzklājiet uz ādas.

TF Enummi – (250 ml)



Attīri seju ar mūsu Enummi maigo sejas tīrīšanas līdzekli, kas veidots no labākajiem zāļu 

ekstraktiem, dabīgiem mīkstinošiem līdzekļiem, un antioksidantiem. Pielieto šo maigo, putojošo 

sejas tīrīšanas līdzekli gan rītos, gan vakaros, lai uzturētu tīru, svaigu sejas ādu. Maigi nomazgā

netīrumus; satur dabīgos mitrinošos līdzekļus, zāļu ekstraktus un vitamīnus, lai atjaunotu 

nepieciešamo sejas mitruma līmeni.

Мягкий очиститель, содержащий лучшие травяные экстракты, натуральные умягчители, 

витамины и антиоксиданты для удаления загрязнений без опасности уменьшить природную

влажность вашей кожи. Применяйте этот легкий, пенный очиститель утром и вечером для

освежения и очищения кожи.  Мягко очищает от загрязнений . Содержит природные

умягчители , травяные экстракты и витамины для создания естественного увлажнения.

Употребление – Очищать лицо и шею утром и вечером, после смыть водой.

Sastāvs – ūdens, nātrija sulfāts no kokosriekstiem, glicerīns, alvejas ekstrakts, kalnu arnikas ziedu 

ekstrakts, diždadža sakņu ekstrakts, kumelīšu ekstrakts, tauksaknes ekstrakts, apiņu ekstrakts, kosas 

ekstrakts, brūno aļģu ekstrakts, ārstnieciskā alteja saknes ekstrakts, liepziedu ekstrakts, moringas

sēklu ekstrakts, pantenols, citronskābe u.c.

Lietošana – uzspiediet mazu daudzumu līdzekļa uz mitrām rokām. Izmasēt pa seju un kaklu. 

Noskalot ar ūdeni. Lietot gan no rīta, gan vakarā, ja vēlaties iegūt labāku rezultātu. 

Enummi Facial Cleanser –

(120 ml)



Toniks, kura sastāvā ir vitamīni, antioksidanti un citi augu ekstrakti, neitralizē netīrumus un sniedz nepieciešamo 

mitruma līmeni sejas ādai. Pateicoties Transfer Faktoru imūnajam atbalstam, āda ir gludāka, svaigāka un veselīgāka. 

Āda tiek dziedēta un aizsargāta ar Transfer Faktoru E-XF™ imūnās sistēmas atbalstu; Mitrina un nogludina ādu; 

Nodrošina Ph līmeņa līdzsvaru.

Наполненный витаминами, природными экстрактами и увлажнителями, тоник помогает восполнить

природную влажность кожи и нейтрализовать поверхностные загрязнениями. Защищает и восстанавливает

кожу с помощью трансфер фактора; Увлажняет и смягчает; Поддерживает баланс pH.

Употребление- После очистки лица и шеи нанести тоник на кожу.  

Sastāvs - ūdens, butilēnglikols, Transfer Faktors, glicerīns, citronskābe, alvejas ekstrakts, Arnica Montana ziedu 

ekstrakts, kumelīšu ekstrakts, moringas sēklu ekstrakts u.c.

Lietošana – uzsmidziniet toniku tieši uz sejas jeb uzklājiet to ar vates gabaliņu. izmantot no rīta un vakaros pēc 

sejas tīrīšanas vai jebkurā laikā, lai atsvaidzinātu sejas ādu.

Enummi Refreshing Toner

(120 ml)

Enummi Protective Day Moisturizer

(50 ml)

Aizsargājošais dienas mitrinošais krēms, kura sastāvā ir SPF 15, aizsargā gan no UVA, gan UVB stariem. Viegls un dabīgs, tas 

satur vitamīnus, antioksidantus un citas sastāvdaļas, kas palīdz nodrošināt maigu, veselīgu un jauneklīgāku ādu. Aizsargā un 

dziedē ādu ar Transfer Faktoru  imūnās sistēmas atbalstu; Veicina mitruma uzturēšanu; Uztur maigu un elastīgu ādu.

Каждый день наша кожа сталкивается с агрессивным влиянием среды, так что ей нужна хорошая защита – наш

ежедневный увлажняющий крем с защитными свойствами от УФ-лучей, имеющий коэффициент защиты SPF15. 

Легкий и натуральный, он содержит смесь витаминов, антиоксидантов, нутриентов, которые придают коже

молодой и здоровый вид. • Защищает и восстанавливает благодаря иммунной поддержке трансфер фактора. •

Защищает вашу кожу с коэффициентом защиты SPF 15 против ультрафиолетовых лучей солнечного спектра UVA и

UVB. 

Употребление после чистки лица и шеи,  нанесения тоника, защитить кожу дневным кремом.

Sastāvs – ūdens, butileglikols, kālija cetilfosfāts, alvejas lapu sula, eļļas moringas sēklu ekstrakts, ķīniešu kamēlijas (baltās 

tējas) ekstrakts, Transfer Faktors, magnija alumosilikāts, cetilspirts, glicerīns, fosfolipīdi, tokoferola acetāts (vitamīns E), 

retinola palmināts (vitamīns A), nātrija hidroksīds, askorbīla palmiņats (vitamīns C) u.c.

Lietošana – pēc sejas tīrīšanas un tonizēšanas, uzklāt dienas krēmu uz sejas un kakla. 



Nakts atjaunojošais krēms palīdz jūsu sejai nomierināties no dienas rūpēm ar alvejas un Transfer Faktora 

palīdzību, lai nodrošinātu veselīgu ādu. Vitamīni A un E, un mitrinošie reaģenti nodrošina līdzsvaru un 

atjaunina; antioksidanti nodrošina pretnovecošanās iedarbību; un mitrinošās uzturvielas dod izslāpušajai ādai 

jauneklīgu izskatu.

Ночной восстанавливающий крем поможет вашему лицу отдохнуть от дневных забот с помощью алоэ

вера и трансфер фактора. Витамины А и Е и увлажняющие компоненты восстанавливают водный

баланс и омолаживают кожу, антиоксиданты помогают предупредить старение кожи, специальные

ингредиенты насыщают кожу влагой и придают ей свежий, молодой вид.

Употреблять вечером.

Sastāvs – ūdens, kaprila triglecerīdi, dietileksila karbonāts, etileksila palmināts, nātrija poliakrilāts, Transfer

Faktors, alveja, fenoksietanols, hlorfenezīns, butileglikols, ksilitoglikozīds, ksilitols, pantenols, u.c.

Lietošana – pēc sejas attīrīšanas un tonizēšanas, uzklājiet uz sejas un kakla. Lai iegūtu labākus rezultātus, 

izmantojiet katru vakaru

Enummi Night Recovery Cream

(30 ml)



Produkts satur dziedinošas komponentes, kas viegli lietojamā veidā veicina ādas dabisko aizsardzību un 

dabisko dzīšanas procesu. Veicina ādas veselības stāvokli un dabisko dzīšanas procesu un sāpes remdinošiem 

zāļu ekstraktiem kā, piemēram, alveja, rozmarīns, kumelītes un lavanda. Palīdz atjaunoties ādai pēc 

apdegumiem, rētām utt. Var lietot pēc skūšanās. 

Поддерживает здоровую функцию вашей иммунной системы с помощью Трансфер Фактора. 

Успокаивает кожу и помогает быстрому заживлению ранок, порезов. Хорошо применять после бритья

и солнечного загара. Содержит Алоэ Вера, Розмари, Ромашку, и Лаванда.

Употребление – смазывать трудно заживаюшие раны, после хирургических операций, порезов.

Sastāvs – dejonizēts ūdens, Transfer Faktors (no govs pirmpiena), alvejas, lavandas un kumelīšu ekstrakts, 

rozmarīna lapu eļļa, aļģu ekstrakts, rauga polisaharīdi, pantenols, alantoīns, eikalipta lapu eļļa u.c.

Lietošana – uzklāt TF Renewall uz ādas. Lai sasniegtu labākus rezultātus, izmantot Renewall katru dienu.

TF Renewall – (60 ml)

TF Toothpaste – (113 g)

Zobu pasta piedāvā Transfer Faktora labās īpašības apvienojumā ar citām komponentēm, ieskaitot 

Koenzīmu Q-10 un laktorferīnu, lai nodrošinātu veselīgas smaganas un zobus. Palīdz novērst zobu 

bojāšanos, cīnās ar zobakmeni ar ksilitola un sorbitola palīdzību. Nodrošina baltu un veselīgu smaidu. С

помощью Transfer Factor, коэнзима Q10 и лактоферрина стимулируется иммунная система в целом

и поддерживается отличное здоровье ротовой полости в частности. Помогает предотвратить

разрушение зубов путем борьбы с зубным камнем с помощью смеси ксилитола и сорбитола. 

Обеспечивает более белой улыбкой с помощью диоксида титаниума. Имеет приятный вкус

натуральной корицы.

Sastāvs – sorbitols, dejonizēts ūdens, glicerīns, kalcija karbonāts, sodas bikarbonāts, ksilitols, Transfer

Faktors, laktoferīns, koenzīms Q10, u.c.

Lietošana – Uzspiediet mazu zobu pastas daudzumu uz zobu birstes. Mazgāt zobus 2 reizes ( vai vairāk) 

dienā vai pēc katras ēdienreizes. 


