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4 SOLUÇÕES ÚNICAS  
PARA 4 PROBLEMAS FREQUENTES
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Os três pilares base 
de uma pele radiosa

NUTRA A SUA PELE
COMO PODEM OS PRODUTOS 4LIFE 
AJUDAR A SUA PELE?

Qual o seu 
tipo de pele?

IDENTIFICAR O 
SEU TIPO DE PELE

PORTUGUÊS

http://bit.ly/2Juk3mg


Cuidar da pele é uma parte importante 
para a manutenção do bem-estar geral. 
Pense como se sente bem quando olha 

para o espelho e vê uma pele limpa, suave e 
luminosa. A sua pele ajudar a sentir-se segura. 
E quando alguém elogiar a sua pele e quiser 
saber o seu segredo, não vai conseguir deixar 
de sorrir. 

A beleza da pele é um reflexo das suas decisões 
diárias. As decisões relativas ao seu estilo de 
vida, incluindo a alimentação, exercício físico 
e gestão do stress, desempenham um papel 
importante no aspeto da sua pele. Neste 
número da revista 4Life® Style Magazine, 
damos-lhe alguns conselhos sobre a forma 
como os produtos 4Life a podem ajudar a 
tomar decisões que irão melhorar o aspeto e 
sensibilidade da sua pele.

Como pode a proteína PRO-TF™ 
ajudar-me a cuidar da minha pele? 
Com o meu tipo de pele preciso de 
um creme hidratante? Sabia que o 
Nutrastart™ pode dar uma grande ajuda 
no cuidado da sua pele? Responderemos a 
estas e outras perguntas para que possa viver 
os seus cuidados pessoais de forma diferente.

“As decisões relativas ao seu estilo de vida, 
desempenham um papel importante no 
aspeto da sua pele”.

Prémio International Life Sciences Award 
A Global Health Pharma nomeou a 4Life como o melhor 
Fornecedor de Suplementos para a Saúde e para a Aptidão Física 
nos Estados Unidos da América..

Prémio American Business Award para o Melhor Novo Produto  
O 4Life Transform Burn™ recebeu um Stevie Award enquanto Novo Produto 
Favorito do Consumidor.
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KELLY BELLEROSE
Vice-presidente de Marketing, 4Life Research
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Para mais informação acerca dos produtos 4Life, poderá 
contactar com:



Qual o seu tipo de pele?

OLEOSANORMAL SECA MISTA

Costuma acordar com a 
pele oleosa, em especial 
na testa, no nariz e no 
queixo?

Costuma ter borbulhas e 
espinhas?

Tem poros muito 
grandes?

O seu tom de pele é 
uniforme?

Tem poros pequenos?

Raramente lhe aparecem 
borbulhas?

Raramente é sensível aos 
produtos para o cuidado 
da pele?

A pele tem um bom 
equilíbrio e possui 
quantidades adequadas 
de água e de lípidos.

Apresenta-se quando 
as glândulas na pele 
segregam demasiado 
óleo-lípidos. Mais 
frequente na juventude.

Pode ser seca ou normal 
em algumas zonas e 
oleosa noutras. A zona T 
é a área do nariz, testa e 
queixo.

Pode produzir manchas 
vermelhas, linhas visíveis, 
os poros quase invisíveis e 
a tez rugosa mate.

Sente a pele seca, a 
repuxar, áspera ou 
escamada?

A sua pele parece 
pálida?

Apresenta manchas 
vermelhas?

Tem poros finos?

Tem poros médios?

A testa, o nariz e o queixo 
têm tendência para 
a oleosidade mas as 
bochechas parecem secas?

Tem tendência para o 
aparecimento de pontos 
negros no nariz e no 
queixo?

Uma pele bonita começa com os cuidados quotidianos adequados, mas os diferentes tipos de pele 
precisam de diferentes tratamentos. Tenha presente que a pele também muda ao longo do tempo. O 

tipo de pele que tinha quando era adolescente pode ser diferente do tipo de pele que tem agora.

IDENTIFICAR O
SEU TIPO DE PELE
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O cuidado da pele 
começa a partir do interior.
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4 SOLUÇÕES ÚNICAS  
PARA 4 PROBLEMAS FREQUENTES

A partir dos 25 anos de idade começa a diminuir a renovação celular da pele e as células mais 
velhas vão-se acumulando na camada mais superficial da pele, a epiderme. Isto faz com que a 
pele do corpo, e em especial a do rosto, fique cada vez mais apagada, seca e áspera. Se ainda 
não o faz, é importante que integre o cuidado da pele mais rapidamente possível na sua rotina 
diária, uma vez que um tratamento eficaz contra os primeiros sinais da idade pode ajudar a 
reverter os mesmos e a prevenir novos danos.

Na página 5 damos-lhe alguns conselhos para que possa combatê-los com a utilização da linha 
cosmética enummi™, a única no mundo enriquecida com 4Life Transfer Factor™. Todos os produtos 
da linha enummi™ incluem agentes desintoxicantes e antioxidantes nas suas fórmulas que, em 
conjunto com um estilo de vida ativo e uma alimentação variada, a vão ajudar a travar o stress 
oxidativo da sua pele.

Com a passagem dos anos, os raios solares, uma alimentação 
pobre em vitaminas e sais minerais ou o consumo de tabaco 
podem deixar marcas na nossa pele. Descubra como 
combatê-las e comece a exibir uma pele radiosa.
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O cuidado da pele começa a partir do interior. Uma boa alimentação e o consumo adequado de água são 
fundamentais para manter a sua pele saudável e bonita. Alguns dos suplementos da 4Life podem ajudar a 
concretizar estes objetivos devido ao seu conteúdo rico em vitaminas e sais minerais. Descubra como esses 
produtos ajudam a cuidar da sua pele nas páginas 6 e 7.

PAPOS E 
OLHEIRAS

RUGAS DE 
EXPRESSÃO

DESCOLORAÇÃO 
E MANCHAS

CANSAÇO E 
ENVELHECIMENTO
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Os papos e as olheiras podem ser de natureza 
hereditária ou aparecer simplesmente por falta de 
hidratação, devido a uma alimentação pobre em 
minerais e vitaminas ou ao stress. Aplique creme 
enummi™ Restoring Eye Cream (6) com toques suaves 
sobre o contorno dos seus olhos para hidratar e 
descongestionar a zona.

À medida que envelhece, a pele começa 
naturalmente a ficar debilitada e surgem as primeiras 
linhas finas e rugas, em especial em torno dos olhos. 
Recomendamos a utilização diária de enummi™ 
Protective Day Moisturizer (5) e de enummi™ Restoring 
Eye Cream (6) para proteger a pele das agressões 
externas.

Os danos solares podem manifestar-se de muitas 
formas, mas as mais frequentes são as manchas 
escuras e as descolorações. Sabia que o cobre 
ajuda a manter uma pigmentação normal da pele? 
Tome BCV™, rico em cobre, e aplique diariamente 
enummi™ Protective Day Moisturizer (5) e enummi™ 
Life C Energizing Serum (1) para obter uma pele 
uniforme.

Depois de um longo dia de trabalho a pele sente-se 
cansada. O stress, o frio, o tabaco ou a passagem 
dos anos podem contribuir para uma aparência 
cansada e amarelada. Massaje a sua pele com 
pequenos movimentos circulares e dê-lhe uma dose 
de energia com enummi™ Life C Energizing Serum™ 
(1). Para conseguir uma recuperação total da 
pele durante toda a noite, aplique enummi™ Night 
Recovery Cream (2).

A linha de cosméticos 
para o cuidado da pele, 

enummi™ Skin Care, conjuga 
os fatores de transferência com 

ingredientes que asseguram 
a hidratação, nutrição e 
proteção que a sua pele 

merece.

Sabia que...?
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NUTRIÇÃO
&LIFESTYLE

Os três pilares base 
de uma pele radiosa

ESPECIAL

CUIDADO

   DA PELE

1 2 3
O cuidado da pele é um passo importante na nossa rotina diária de cuidado 
facial, mas não é tudo. A alimentação e o descanso desempenham um papel 

decisivo no aspeto da sua pele.

Cuidado Nutrição Descanso
Para exibir uma pele saudável e bonita 
é fundamental dedicar algum tempo à 
sua limpeza e cuidado.

Os nutrientes de qualquer creme para 
o cuidado facial são muito melhor 
absorvidos quando a pele está limpa. 
Para esse efeito poderá utilizar a 
espuma de limpeza facial enummi™ 
Gentle Facial Cleanser.

Durante o dia, hidrate e proteja a sua 
pele contra os raios UV e as agressões 
externas com o creme de dia enummi™ 
Protective Day Moisturizer. Para a 
noite recomendamos a enummi™ Night 
Recovery Cream, que atua enquanto 
dorme, preparando a pele para o 
descanso e a para a renovação celular.

O descanso é sem dúvida um dos 
truques de beleza mais eficazes e é 
essencial na rotina de qualquer pessoa, 
uma vez que a regeneração celular 
ocorre durante a noite, entre as 4 e as 
5 da madrugada. Dormir no mínimo 7 
horas e preparar a pele imediatamente 
antes de se deitar é essencial para que 
surja radiante pela manhã.

Durante o ciclo do sono é ativada 
a renovação celular e o organismo 
liberta-se de forma natural das 
toxinas, substância venenosas que são 
produzidas pelas próprias células do 
organismo. Neste momento também é 
regulada a síntese de colagénio que, 
conforme referimos no ponto 2, confere 
firmeza e densidade à pele.

Ajude a pele do seu rosto aplicando 
o creme de noite enummi™ Night 
Recovery Cream. Para um sono ainda 
mais reparador, tome um pacote de 
RiteStart™ antes de se deitar; desta 
forma fornecerá à sua pele vitaminas, 
sais minerais, 
antioxidantes, ácidos 
gordos essenciais e 
Transfer Factor Plus™. 

Aplique generosamente 
com uma massagem 
circular sobre a pele 
da cara e do pescoço. 
Utilize todas as noites 
para obter melhores 
resultados.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Uma alimentação equilibrada não se 
reflete apenas na nossa silhueta, mas 
também no nosso rosto.

Dentro da nossa dieta, cabe destacar 
o papel que o colagénio exerce sobre 
a pele. Também conhecido como “a 
proteína da juventude”, o colagénio 
é a proteína mais importante do 
corpo uma vez que representa mais 
de 25% do total de proteínas e, entre 
outras coisas, atua sobre a firmeza e 
luminosidade da pele.

Sabia que consumir 
PRO-TF™ ajuda a sua pele a 
ter uma aparência melhor? 
Cada batido proporciona 
lisina e prolina, aminoácidos 
necessários para a 
produção de colagénio.

Também é essencial manter níveis 
adequados de vitamina C no nosso 
organismo, uma vez que sem ela não 
é possível a produção de colagénio. 
Não se esqueça de incluir laranjas, 
morangos ou kiwis na sua dieta e 
usufrua diariamente do delicioso 
Riovida™ líquido para garantir um 
consumo adequado de vitamina C.
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PIGMENTAÇÃO 
CUTÂNEA

IMPUREZAS E MANUTENÇÃO 
NORMAL DA PELE
O principal segredo de uma pele saudável e limpa é uma 
alimentação saudável, uma limpeza adequada e cuidados 
ativos. Aplique o gel de limpeza suave enummi™ Gentle Facial 
Cleanser para retirar impurezas e restos de maquilhagem. 
Para além do mais, o cobre, o zinco, a vitamina A e algumas 
vitaminas do grupo B, ajudarão a sua pele a tornar-se mais 
radiosa e luminosa. Poderá encontrar um contributo adicional 
destas vitaminas e sais minerais nas suas doses diárias de 
4Life Transfer Factor Plus™, NutraStart™ e RiteStart™.

ENVELHECIMENTO E 
STRESS OXIDATIVO

NUTRA A SUA PELE
COMO PODEM OS PRODUTOS 4LIFE® 
AJUDAR A SUA PELE?

JÁ PROVOU 
OS BATIDOS 
NUTRASTART™? 
São uma deliciosa fonte 
de vitaminas e sais minerais 
que podem ajudar a manter 
uma pele sem impurezas, a 
combater o stress oxidativo e 
a prevenir o aparecimento de 
manchas. Só vantagens!

Entre as sua funções 
destacam-se o equilíbrio 
do pH da pele. Deverá ser 
utilizado após a limpeza 
diária do rosto e antes de 
hidratar a pele.

enummi™ 
Refreshing Toner

Com a passagem dos anos e com o impacto dos raios 
UV sobre a nossa pele, é habitual o desenvolvimento 
de manchas nas zonas mais expostas. O cobre é um 
bom aliado para ajudar a manter uma adequada 
pigmentação da pele. Poderá encontrá-lo nas suas doses 
diárias de NutraStart™ e de RiteStart™. Adicionalmente, 
recomendamos que hidrate e proteja a sua pele dos raios 
solares com o creme de dia enummi™ Day Moisturizer 
com Fator de Proteção 15.

Consiga atenuar os sinais da idade com o creme de 
contorno de olhos enummi™ restoring Eye Cream. A 
riboflavina (B2) a vitamina C, o cobre e o zinco atuam 
diretamente sobre o envelhecimento celular, pelo que o 
consumo destes minerais e vitaminas pressupõem uma 
fonte de antioxidantes celulares presentes nos produtos 
RiteStart™, NutraStart™, BCV™, NutraStart™, Glucoach™, 
bem como Riovida™ líquido e Riovida Burst™. 



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

enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Elimina delicadamente a sujidade, a maquilhagem e as 
impurezas (sem deixar a pele sem a sua hidratação natural) 
para obter uma pele do rosto limpa e fresca.

• Inclui extratos vegetais e vitaminas para hidratar e a pele 
durante a limpeza.

• Limpa delicadamente para ajudar a manter a pele fresca 
e suave.  

enummi™ Refreshing Toner 
Nutre a pele com vitaminas, antioxidantes e hidratação vital 
para equilibrar a pele e prepará-la para tratamentos ricos em 
nutrientes.

• Fortalece a pele com humectantes naturais para manter a 
hidratação.

• Restaura o equilíbrio do pH e remove as impurezas e as 
células mortas da pele. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Combina vitamina C e outros ingredientes botânicos para 
ajudar a repor energias em peles com aspeto cansado, 
melhorar a textura e a luminosidade, diminuir o aparecimento 
de manchas da idade e dar à pele a proteção que precisa 
contra a  contaminação ambiental.

• Ajuda a iluminar a pele, melhora a tonalidade em geral e 
diminui o aparecimento de manchas da idade, graças à 
vitamina C e a outros ingredientes botânicos.

• Repõe energias na pele cansada e revela uma pele 
radiosa.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Confere-lhe proteção solar, ao mesmo tempo que os 
antioxidantes criam uma barreira hidratante para deixar a pele 
hidratada, nutrida e protegida.

• Hidratação com uma proteção solar de largo espectro com 
FPS 15.

• Fornece antioxidantes à pele para obter uma proteção 
excelente. 

enummi™ Restoring Eye Cream 
Reduz o aparecimento de olheiras, inchaços, linhas finas 
e rugas, ao mesmo tempo que ajuda a proteger a área 
delicada do contorno dos olhos para manter a luminosidade 
e suavidade.

• Ajuda a combater as olheiras com péptidos que reduzem o 
inchaço, as linhas finas e as rugas.

• Restaura os nutrientes vitais com aminoácidos. 

enummi™ Night Recovery Cream 
Trabalha intensamente enquanto dorme, para rejuvenescer, 
manter a hidratação e reduzir os sinais de envelhecimento, 
para que desperte com uma pele fresca e radiante.

• Inclui um complexo rico em hidratação que fornece 
humectantes para ajudar a pele a manter a sua barreira de 
hidratação natural

• Rejuvenesça e aumente a luminosidade da sua pele 
enquanto dorme

O cuidado da pele em que pode confiar

com Transfer Factor™

enummi™ 
Skin Care System 

6 amigos para a sua pele


