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4LIFE TRANSFER FACTOR™

BURS T
SUPLEMENTO ALIMENTAR

COM VITAMINA C, QUE CONTRIBUI PARA MANTER
O NORMAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNITÁRIO
O único suplemento Transfer Factor disponível num gel suave
e saboroso. Proporciona os benefícios do colostro bovino e da
gema de ovo conjugados com uma mistura de antioxidantes de
açaí, romã, arando, baga de sabugueiro e uva azul.
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O primeiro e único gel comestível do mundo com Transfer Factor
da 4Life.
Proporciona vitalidade e apoio ao bem-estar.
Numa cómoda embalagem monodose, proporciona o poder
nutricional do colostro bovino e da gema de ovo, conjugados com
uma mistura de sumos ricos em antioxidantes.
Cada porção contém 30 mg de de vitamina C, nutriente que contribui
para manter o normal funcionamento do sistema imunitário durante e
após exercício físico intenso e para a proteção das células contra as
oxidações indesejáveis. [1]
VIDA ATIVA
FÓRMULA
TRI-FACTOR

PORÇÕES

15

15x30ml

Modo de utilização: Tomar um (1) pacote de 30 ml por dia.

Ingredientes: Sumo de maçã (Malus domestica (Borkh.) Borkh.),
sumo de uva (Vitis vinifera L.), sumo de mirtilo (Vaccinium myrtillus L.),
açaí (Euterpe oleracea C. Martius), sumo de romã (Punica granatum L.),
emulsionante (glicerina vegetal), sumo de sabugueiro (Sambucus nigra L.),
4Life Tri-Factor Formula (criada a partir de colostro bovino (leite) e gema de
ovo), agente gelificante (goma xantana, goma de guar), aroma de creme
de bagas, vitamina C, emulsionante (monoglicéridos).

[1]

EFSA Journal 2009; 7(9):1226 2010; 8(10):1815
Os produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

COMECE A RECEBER
PRODUTOS GRÁTIS!

Com o Loyalty Program da 4Life® pode receber
produtos grátis todos os meses e acumular pontos
para trocar pelo seu produto favorito.

Se deseja saber mais acerca de como
começar a receber produtos grátis,
contacte com:

A 4Life® dá-lhe mais!

