
(1) Contribui para a formação normal do colagénio para o funcionamento adequado da pele. 
(2) As vitaminas A, C e a Biotina ajudam a preservar a saúde da pele.
(3) A biotina promove um cabelo saudável.
(4) As vitaminas C, E e a Biotina protege as células contra o stress oxidativo
(5) Composta por colostro e gema de ovo
(6) As vitaminas A, C e a Biotina contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário.

Suplemento alimentar com ingredientes 
para a pele e para o cabelo.

Normal funcionamento 
do sistema imunitário.6
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
COLLAGEN™ TRI-FACTOR™ FORMULA

4Life Tri-Factor 
Formula5

Ceramidas de trigo 
e astaxantina

 5 Tipos de Colagénio
 I, II, III, V, e X

Sabor refrescante a 
Morango e Manga



INGREDIENTES: 
Colagénio hidrolisado de peixe, sacarose, maltodextrina, caldo de galinha, aroma natural 
de morango e manga, ácido L-ascórbico, regulador de acidez (ácido málico), regulador de 
acidez (Ácido cítrico), cloreto de sódio, algas em pó (Haematococcus pluvialis), acetato de 
D-alfa-tocoferol, 4Life Tri-Factor Formula (produzida a partir de colostro (leite) e gema de ovo), 
D-biotina, adoçante (steviol glycosides), regulador de acidez (acetato de sódio), membrana de 
ovo hidrolisada, acetato de retinilo e extrato de trigo (Triticum aestivum).

A derme é constituída por fibras de colagénio, entre outras estruturas. Ao longo dos anos 
a produção de colagénio vai sendo reduzida e a pele perde firmeza, hidratação e surgem 
suaves linhas e rugas. O crescimento do cabelo também ocorre na derme.
Tratar da nossa pele e do cabelo começa dentro de nós. Existem nutrientes específicos que 
promovem as condições adequadas. Outros grandes aliados serão os hábitos saudáveis 
como uma dieta equilibrada, uma hidratação adequada, horas de sono suficientes, redução 
do stress e por último, mas não menos importante o exercício físico regular.

A pele é o maior órgão do nosso organismo. 
Ocupa 1,5-2 m2 e representa quase 7% 
do peso total do corpo humano. A pele é 
composta por três camadas:

Epiderme: camada exterior
Derme: camada intermédia

Hipoderme: camada interior

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Dose diária: Um (1) pacote
Doses diárias por embalagem: 15

Misture um (1) pacote com 240 ml da sua 
bebida favorita. Tomar um por dia.

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 021423_EU_pt

15

120 g

PACOTES

PESO LÍQUIDO

INSTRUÇÕES

4LIFE TRANSFER FACTORTM COLLAGENTM

NUTRICOSMÉTICOS

SABIA QUE...?

Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar num local fresco e seco.

*DR: Dose Recomendada

Calorias
Lípidos totais
Hidratos de carbono
  Dos quais açúcares:
Proteína 
Vitamina C
Vitamina E
Biotina
Vitamina A
Colagénio total
· Colagénio de peixe
· Caldo de galinha
· Membrana de ovo hidrolisada
Haematococcus pluvialis
Colostro
Gema de ovo
Extrato de trigo

Quantidade por dose diária %*DR:

30,6 Kcal 
0,16 g
4,07 g
2,11 g
3,46 g

270 mg
39 mg

450 µg
300 µg

3000 mg
2500 mg

485 mg
15 mg

135 mg
70 mg
30 mg
1,2 mg
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325%
900%
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