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PARA COMEÇAR BEM O DIA
RiteStart foi concebido para o ajudar a parecer e a sentir-se bem e tem a 
energia e o apoio que necessita para usufruir de uma vida ativa.

FONTE DE VITAMINAS, SAIS MINERAIS 
E ÁCIDOS GORDOS ESSENCIAIS

OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Tomar dois (2) 
pacotes diários com 240 ml de líquido. Para 
melhores resultados, tomar ao pequeno-
almoço e à noite. Não exceder a dose diária  
ecomendada. Não substitui um regime alimentar 
variado e equilibrado, nem um estilo de vida 
saudável. MANTER FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS.

CÁPSULA MULTIPLEX: Fosfato tricálcio, antiaglomerante (celulose microcristalina), 
estabilizador (gelatina), óxido de magnésio, ácido ascórbico, agente de carga (estearato 
de magnésio), biotina, sulfato ferroso, betacaroteno, niacinamida, gluconato de cobre, 
antiaglomerante (dióxido de silício), acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de cálcio, 
cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, colecalciferol, riboflavina, cianocobalamina 
e ácido pteroilmonoglutâmico.

CÁPSULA TRANSFER FACTOR PLUS: 4Life Tri-Factor Formula (criada a partir de colostro 
(leite) e gema de ovo), inositol hexafosfato, extrato de sementes de soja (Glycine max), 
estabilizador (gelatina), gluconato de zinco, cordyceps sinensis (Cordyceps sinensis), fermento 
de padeiro, cogumelo do sol (Agaricus blazei), aloé (Aloe barbadensis), extrato de sementes 
de aveia (Avena sativa), fungo maitake (Grifola frondosa), cogumelo shitake (Lentinus edodes), 
antiaglomerante (estearato de magnésio) e antiaglomerante (dióxido de silício).

CÁPSULA ANTIOXIDANTE: Chá (Camellia sinensis), bioflavonoides de limão, estabilizador 
(gelatina), acerola (Malpighia glabra), cúrcuma (Curcuma longa), agente de carga (celulose 
microcristalina), videira (Vitis vinífera), pinheiro bravo (Pinus maritima), antiaglomerante 
(estearato de magnésio) e antiaglomerante (dióxido de silício).

CÁPSULA DE BIOEFA: Óleo de peixe, estabilizador (gelatina de origem porcina), óleo 
de sementes de linho cultivado (Linum usitatissimum), agente de revestimento (glicerina), óleo 
de sementes de borragem (Borago officinalis), óleo de sementes de cártamo (Carthamus 
tinctorius), água e conservante (extrato rico em tocoferóis).

INGREDIENTES

COM 4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA 

UNISEXUNISEXRiteStart™

Cálcio 150 mg 19%
Magnésio 57 mg 15%
Vitamina C 15 mg 19%
Zinco 10 mg 100%
Ferro 3,6 mg 26%
Niacina 3 mg 19%
Ácido Pantoténico 2 mg 33%
Vitamina E 1,8 mg 15%
Vitamina B6 0,6 mg 43%
Cobre 0,5 mg 50%
Vitamina A 450 µg 56%
Vitamina B1 0,4 mg 36%
Vitamina B2 0,4 mg 29%
Biotina 70 µg 140%
Ácido Fólico 40 µg 20%
Vitamina D3 1 µg 20%
Vitamina B12 0,4 µg 16%
Óleo de Peixe 1030 mg -
Chá 309 mg -

Óleo de Linhaça 266 mg -
Soja 260,22 mg -
Bioflavonoides de Limão 257,5 mg -
Inositol Hexafosfato 256,5 mg -
Colostro 210 mg -
Acerola 191,66 mg -
Óleo de Sementes de Borragem 186 mg -
Óleo de Sementes de Cártamo 158 mg -
Curcuma 157,5 mg -
Gema de Ovo 90 mg -
Cordyceps Sinensis 74,28 mg -
Pinheiro Bravo 63 mg -
Videira 63 mg -
Fermento de Padeiro 57,9 mg -
Cogumelo do Sol 35 mg -
Aloé 34 mg -
Aveia 33,34 mg -
Maitake 20 mg -
Shiitake 20 mg -
*DDR: Dose Diária Recomendada

Informação Nutricional
Doses por Caixa: 15
Dose diária (2 Saquetas)  % DDR* Dose diária (2 Saquetas)  % DDR*

MODO DE UTILIZAÇÃO: Tome duas (2) saquetas por dia com 240 ml de líquido. Para 
melhores resultados, tomar ao pequeno-almoço e à noite.

CADA PACOTE CONTÉM:
• 1 Cápsula de BioEFA™

• 1 Cápsula antioxidante
• 1 Cápsula multiplex 
• 1 Cápsula de Transfer Factor™ Plus

Um dos produtos de maior êxito, RiteStart contém todos os componentes essenciais para uma boa 
nutrição, com a vantagem adicional de 4LifeTransfer Factor Plus Tri-Factor Formula. Com vitaminas, 
sais minerais, ácidos gordos essenciais (incluindo ómega 3 e 6) e uma combinação de 
potentes antioxidantes, estes práticos pacotes fazem com que os suplementos diários sejam simples e 
sem complicações.
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NUTRIÇÃO INTEGRAL PARA HOMENS E MULHERES


