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Todos os dias de manhã tem um longo dia 
pela frente e nada melhor do que começar 
com um bom pequeno-almoço e cuidar 

da sua alimentação. Igualmente importante é 
conjugar a alimentação com o exercício físico. 
Mas a verdade é que pode fazer ainda mais. Tão 
importante como fazer exercício é incluir um 
plano de alongamentos para cuidar das suas 
articulações e desta forma ganhar flexibilidade e 
agilidade.

Procuro começar todos os dias com uma das 
minhas paixões: sair de casa e correr no mínimo 
5 km. Não saio de casa sem os melhores 
suplementos desportivos e sobretudo sem a 
minha combinação preferida: Glutamine™ e 
Renuvo™. Quando acabo, dedico algum tempo 
a consultar as redes sociais enquanto usufruo de 
uma boa recuperação com Fibro AMJ™ 
e  PRO-TF™, a melhor  e mais deliciosa 
proteína do mercado.

Nesta segunda edição da revista 4Life Style 
Magazine convidamo-lo a descobrir a importância 
dos alongamentos e de como poderá, com recurso 
aos produtos 4Life, conseguir uma transformação 
de um modo diferente.

“Convidamo-lo a descobrir a importância dos 
alongamentos”.

RAFAEL FERNÁNDEZ
Vice-presidente Europeu, 4Life Research

2

Para mais informação acerca dos produtos 4Life, poderá 
contactar com:

CONCURSO

Siga-nos no Facebook e partilhe a sua rotina 4Life Style.
Durante os meses de novembro e dezembro, as duas histórias mais inspiradoras

poderão ganhar uma camisola e uma calças desportivas personalizadas.

GANHE UM EQUIPAMENTO 
DESPORTIVO PERSONALIZADO!

https://www.facebook.com/4LifeSpain/
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Quando realiza 
atividade física?

Nunca ou quase nunca
Apenas ao fim de semana
Quase todos os dias

Como passa a maior 
parte do seu dia?

Sentado
Em pé, quase não me 
movimento
De um lado para o outro, 
sem parar

Quando anda a pé...

Anda devagar e com 
as costas ligeiramente 
curvadas
Anda a passo ligeiro, nem 
lento nem rápido
Anda a passo rápidoNo seu tempo livre 

prefere...

Para ir trabalhar...

Ficar em casa a ver um filme
Sair para dar um passeio, ir 
às compras...
Fazer trekking, correr, andar 
de bicicleta...

Vai de carro ou de mota
Apanha o metro ou o 
autocarro
Vai a pé ou de bicicleta

Em função do seu estilo de vida, os seus músculos e 
articulações necessitam de um tipo de alongamento 

de maior ou menor intensidade. Descubra qual o 
tipo de alongamentos mais adequado à sua situação 

respondendo a estas perguntas.
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Maioria das respostas A
Tem um estilo de vida sedentário. 
Deverá começar a ativar o seu 
corpo através de exercício de 
aeróbica simples e alongamentos 
suaves.

Maioria das respostas B
Tem um estilo de vida moderado. 
Poderá ser suficiente a realização 
de 30 minutos de exercício físico 
pelo menos 5 dias por semana. Se 
assim não for, aumente o seu nível 
de atividade!

Maioria das respostas C
É possível que esteja com um 
nível de vida ativo. Mantenha 
essa linha de atuação e pratique 
exercícios de alongamento 
intensos!

TESTE

Ter uma vida ativa ajuda a manter a saúde e a prevenir o 
aparecimento de doenças. Ajuda a controlar o peso, 

melhora a autoestima, aumenta a força e a flexibilidade
e otimiza a qualidade do sono.
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SEDENTÁRIO

Sentado numa cadeira 
coloque o seu tornozelo 
sobre a perna oposta, 
procurando não levantar 
a anca e incline o seu 
corpo para a frente e 
para baixo, mantendo 
uma postura o mais 
direita possível. Após 
20 segundos, repita o 
exercício com a perna 
contrária.

Sentado numa cadeira, 
com as pernas 
ligeiramente separadas 
e com os calcanhares 
paralelos no chão, 
baixe o seu tronco sem 
levantar a anca do 
assento. Se preferir pode 
tentar segurar com as 
mãos a base da cadeira 
e forçar o alongamento. 
Mantenha a posição 
durante 30 segundos.

Se passa seis ou mais horas do dia sentado será necessário fazer alongamentos 
que permitam relaxar a zona das costas, uma vez que frequentemente todas as 
tensões do dia acabam por se acumular na zona em torno do pescoço. Evite a 
rigidez nas extremidades fazendo alongamentos simples como os que mostramos 
de seguida.

O corpo humano está 
concebido para o movimento, 
em todas as idades. Desde 
alongamentos ligeiros até ao 
desporto de alto rendimento, 
o aparelho locomotor precisa 
receber nutrientes específicos 
para se manter em forma, com 
maior agilidade e flexibilidade. 
Com o consumo habitual de 

Fibro AMJ™ contribuímos com glucosamina e 
MSM, componentes estruturais da cartilagem 
Para prevenir a inflamação das articulações 
fornecemos dois componentes à base de ervas, a 
boswellia serrata e a garra do diabo. Por último, 
para a produção de energia muscular, magnésio 
com vitamina B6.

FAÇA ALONGAMENTOS
E CHEGUE
MAIS LONGE

GLÚTEO COSTAS

Os alongamentos são exercícios suaves 
que permitem aumentar a mobilidade dos 
músculos e das articulações, melhorando o seu 
funcionamento e preparando-o para esforços 
superiores. A técnica dos alongamentos consiste 
em alargar os músculos e os tendões para além 
da sua posição de repouso, o que provoca 
maior elasticidade no corpo, fazendo-nos sentir 
mais ágeis e flexíveis se os levarmos a cabo com 
regularidade.

DESCUBRA ALGUNS EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO RECOMENDADOS* PARA O SEU ESTILO DE VIDA

*Este artigo tem caráter informativo e não deverá ser utilizado como substituto do aconselhamento médico ou de um profissional de 
saúde. Consulte um profissional para traçar um plano de exercícios adaptado às suas necessidades.



ATIVO

MODERADO

Levante a perna até 
à altura da anca e 
apoie-a sobre uma 
superfície. Durante 20 
segundos, incline o seu 
troco sobre a perna 
levantada com as costas 
o mais direitas possível. 
Para ajudar segure a 
sua perna com as mão 
procurando chegar mais 
longe no alongamento.

Deite-se sobre um lado 
do corpo, com a perna 
inferior esticada e 
com a superior fletida, 
levantando-a com a 
ajuda do braço. Levante 
o calcanhar no sentido 
do glúteo até sentir o 
alongamento dos seus 
músculos. Mantenha 
a posição durante 20 
segundos e mude de 
posição para o outro 
lado.

Em pé, com as pernas 
ligeiramente separadas 
e com os joelhos 
ligeiramente fletidos, 
apoie os braços 
contra uma parede e 
faça descer o tronco 
da direção do chão. 
Mantenha a posição 
durante 30 segundos 
sem chegar a sentir dor.

Virado para a parede, 
com um joelho fletido e 
a outra perna esticada 
para trás. Apoiamos os 
antebraços na parede e 
mantemos o calcanhar 
da perna que está 
esticada totalmente 
apoiado no chão. 
Realize o exercício 
durante 15 segundos 
com cada perna.

Com certeza que os seus músculos e articulações estão habituados a uma certa 
atividade diária. Dê um passo em frente no seu estilo de vida ativa e aumente a 
sua flexibilidade com estes exercícios de alongamentos, que adicionalmente o vão 
ajudar a prevenir lesões.

Não se esqueça 
de combinar o seu 
multinutrientes RiteStart™ 
com proteínas de elevado 
valor biológico da 
máxima qualidade com 
o melhor sabor graças a 
PRO-TF™. Antes de fazer 
exercício disponibiliza-
lhe aminoácidos para o 
trabalho muscular. Após o 
exercício, repõe as fibras 
musculares danificadas e 
previne possíveis lesões 
musculares. Já está 
preparado para a sua 
próxima sessão de treino!

Os alicerces 
para uma 
vida saudável 
assentam numa 
alimentação 
equilibrada 
e na prática 
de atividade 
física regular. 
Para o ajudar 
a semear estes 
alicerces saudáveis, os 
complementos 
multinutrientes como RiteStart™ são a chave 
para completar a sua ingestão diária de 
vitaminas, minerais, ácidos gordos essenciais e 
antioxidantes, com os sempre destacados Fatores 
de Transferência da 4Life. Que não lhe falte nada!

O seu corpo está habituado ao exercício diário, para melhorar o seu rendimento 
é importante que faça alongamentos antes e depois do exercício físico. Os 
seus músculos e articulações aumentarão a sua amplitude e coordenação de 
movimentos.

GÉMEOSCOSTAS

GLÚTEO
E ISQUIOTIBIAIS QUADRICEPS
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Produz hemoglobina, que transporta 
o oxigénio nos glóbulos vermelhos 
até aos órgãos e tecidos musculares, 
tornando possível o seu correto 
funcionamento. 

Ajuda o processo de decomposição 
das proteínas. Quanto maior for o 
consumo de proteínas, maior será 
a quantidade de vitamina B6 que 
necessita.

A absorção de proteínas é necessária 
para a manutenção e crescimento 
muscular.

O corpo humano utiliza a glucosamina 
para produzir outras substâncias 

relacionadas com a formação dos 
tendões, ligamentos, cartilagens e o 

líquido que rodeia as articulações, 
prevenindo assim o seu desgaste.

Ajuda a prevenir a degeneração 
das cartilagens e o aparecimento de 

doenças como a artrose e as dores 
das articulações.

É o principal mineral contra as 
perturbações musculares. Ao tomá-lo 

ajuda a prevenir problemas como 
cãibras, contraturas, formigueiros, 

dormência e tremores.

É uma fonte de energia e ajuda a 
combater a fadiga.

Ajuda a criar colagénio, fundamental 
para a estrutura óssea, para os 

tendões e para as cartilagens. Se 
sofremos de falta de colagénio, 

também deveremos ter em conta 
o consumo de vitamina C e de 

proteínas, se possível na própria 
alimentação.

Alguns dos produtos 4Life foram especificamente 
concebidos para ajudar na manutenção e cuidado 
das articulações. De entre os componentes que 
utilizámos na formulação dos nossos produtos, 
foram cuidadosamente selecionados aqueles que 
ajudam a manter as nossas articulações saudáveis, 
como a Glucosamina, o Magnésio, a Vitamina C 

e Vitamina B6, o Zinco e o Cálcio. Vamos agora 
ver qual a função de cada um deles e aprender a 
cuidar de si com a 4Life.

Porque é que os produtos 4Life o ajudam
a cuidar das articulações?

GL
UCOSAMINA

MAGNÉSIO
VI

TAMINA B6

PROTEJA AS SUAS ARTICULAÇÕES
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O Cálcio é essencial 
para a manutenção e 
formação adequada 
dos ossos, ajudando a 
manter a sua robustez e 
densidade.

O Zinco ajuda a 
manutenção do normal 
funcionamento dos ossos.

A Vitamina C contribui 
para a formação 
normal do colagénio, 
necessário para o correto 
funcionamento dos ossos.

VI

TAMINA C

CÁLCIO

ZINCO

PROTEJA AS SUAS ARTICULAÇÕES



OS PRODUTOS 4LIFE NÃO SE DESTINAM A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.

PRO-TF™ Chocolate 
Suplemento proteico patenteado e avaliado por estudos 
universitários, que ajuda a manter e aumentar a massa 
muscular.  
Complemente as suas necessidades de proteína 
ingerindo PRO-TF duas vezes ao dia: uma de manhã e 
outra após a sua rotina de exercício.

4LifeTransform Burn™ 
Queimador de gorduras com ingredientes que 
contribuem para o metabolismo normal da gordura e 
ajudam a controlar o peso corporal. 
Tome duas cápsulas por dia, de preferência uma hora 
antes da sua rotina de exercício.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor combinado com ingredientes que 
contribuem para a proteção das células face aos efeitos 
causados por agentes oxidantes. 
Tome duas cápsulas por dia.

RiteStart™ Unisex  
Suplemento multivitamínico, com sais minerais 
essenciais e ácidos gordos essenciais. 
Tome um pacote todas as manhãs.

Energy Go Stix™ Berry  
Uma mistura sinérgica de 4Life Transfer Factor com 
cafeína, taurina, L-glutamina e L-arginina para preparar 
uma bebida energética com um sabor delicioso.  
Leve consigo uma saqueta para quando precisar de 
uma dose de energia adicional ou antes da sua rotina de 
exercício. Tome uma saqueta por dia.

Riovida Stix™  
Suplemento alimentar com edulcorantes, sais minerais 
e 4Life Transfer Factor Tri-Factor. Com esta prática 
saqueta poderá preparar uma bebida refrescante com 
sais minerais que o ajudam a obter uma hidratação 
adequada durante o processo de transformação. 
Usufrua de uma saqueta por dia.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor conjugado com aminoácidos que 
ajudam a promover a produção natural de glutationa, 
um poderoso antioxidante natural do organismo.   
Tome quatro cápsulas por dia. Para obter melhores 
resultados recomenda-se a ingestão de duas cápsulas de 
manhã e duas cápsulas à noite.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Com ingredientes reconhecidos por reforçar as funções 
dos músculos e das articulações. 

30-DAY ACCELERATOR PACK

Informe-se acerca dos produtos

Para mais informação acerca dos pro-
dutos 4Life, poderá contactar com:


