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BEM-VINDO À 4LIFE® 
Há mais de vinte anos atrás fizemos uma descoberta científica formidável quando nos deparámos com 
os fatores de transferência.  Quando sentimos em primeira mão os efeitos deste apoio nutricional, a nossa 
paixão cresceu e soubemos que íamos passar o resto das nossas vidas a partilhar esta experiência com 
outras pessoas.  Com a ajuda da nossa incrível equipa de investigação e desenvolvimento, juntamente com a 
intervenção do nosso distinto Conselho Consultivo para as Ciências da Saúde, a nossa descoberta original foi 
desenvolvida para criar um dos suplementos mais revolucionários disponíveis no mercado, o 4Life Transfer 
Factor™. O nosso progresso solidificou a presença da 4Life em todo o mundo e impulsionou a Ciência 
Transfer Factor. 
Seja qual for a sua idade ou o local onde vive, temos um produto de fatores de transferência seguro e eficaz 
que é perfeito para si. Convidamo-lo a experimentar o 4Life Transfer Factor e a sentir por si mesmo a diferença 
que pode fazer no seu bem-estar pessoal.  Em combinação com uma vasta gama de suplementos adicionais, 
que dão resposta às suas necessidades pessoais de cuidados da pele e bem-estar, temos a certeza de que 
os produtos 4Life vão transformar a sua rotina 
de bem-estar geral numa experiência diária 
extremamente agradável. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

David e Bianca Lisonbee, Fundadores da 4Life



Da esquerda para a direita: David e Bianca Lisonbee, 4Life Founders; Danny Lee, 4Life Presidente e CEO

3

A EMPRESA DO SISTEMA IMUNITÁRIO

Em 1998, os Fundadores David e Bianca Lisonbee 
embarcaram numa viagem para levar os 
extraordinários produtos 4Life Transfer Factor™ a todo 
o mundo.  Ao contrário dos suplementos comuns 
que encontra nas lojas de alimentação saudável, os 
fatores de transferência não são vitaminas, minerais 
ou ervas.  Em vez disso, são proteínas ultra-filtradas 
e outros peptídeos para reforçar o bem-estar geral.* 

A introdução do 4Life Transfer Factor abriu novas 
portas, dando origem a mais investigação, técnicas 
patenteadas e uma nova categoria de produtos do 
sistema imunitário, que ajudam a melhorar a saúde 
de uma forma diferente, reforçando a eficácia do 
próprio sistema imunitário. A nossa equipa interna 
de Investigação e Desenvolvimento e o Conselho 
Consultivo para as Ciências da Saúde (HSAB), 
composto por nutricionistas e profissionais médicos, 
continuam a elevar a fasquia dos suplementos 
modernos para o sistema imunitário e garantem a 
qualidade de vanguarda que caracteriza os nossos 
produtos.

Devido ao nosso profundo compromisso de 
qualidade, excelência e inovação científica, 
garantimos a qualidade de todos os produtos 4Life 
Transfer Factor que comercializamos. No nosso 
laboratório de controlo de qualidade de última 
geração realizamos centenas de ensaios em cada 
produto, de modo a garantir a sua identidade, pureza, 
força e composição. 

Muitos dos nossos produtos são submetidos 
a ensaios rigorosos adicionais de garantia de 
qualidade antes de serem lançados no mercado. 
Os nossos produtos são os alicerces e o coração do 
nosso negócio. Não poupamos esforços para criar 
produtos que cumpram e ultrapassem os padrões 
mais elevados, para que possa integrá-los com 
confiança na sua rotina de cuidados de saúde e 
partilhá-los com os seus familiares e amigos.*

ESTES PRODUTOS NÃO SE DESTINAM A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.



Para saber quais são os produtos 
disponíveis no seu mercado  visite 
4life.com ou faça a leitura 
do código QR
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* ESTES PRODUTOS NÃO SE DESTINAM A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.
A 4Life Research USA, LLC. vende alguns produtos aos  Afiliadoes, Demonstradores e clientes dentro da União Europeia que não estão disponíveis 
para revenda em alguns países. Estes produtos destinam-se exclusivamente ao consumo pessoal ou ao consumo pessoal no local de residência dos 
indivíduos e não devem ser sujeitos a revenda, distribuição ou qualquer outra finalidade comercial. A 4Life limita o número de produtos pessoais que 
podem ser adquiridos numa só compra consoante a quantidade razoável que as pessoas do seu agregado familiar conseguem consumir no prazo 
de 3 meses. O incumprimento desta política poderá levar à limitação do seu privilégio de compra de produtos para uso pessoal.

48 ÍNDICE DE INGREDIENTES



Os 8 Mandamentos
para um Sistema Imunitário saudável

1  CONSIGO DORMIR O 
SUFICIENTE 
Quando dormimos, o sistema imunitário consegue 
fazer melhor o seu trabalho porque o corpo está 
em repouso. Não dormir o suficiente pode ter 
consequências mais graves do que apenas a 
fadiga. Também pode fazer com que o sistema 
imunitário seja menos eficiente.

2  CONSIGO MANTER SEMPRE 
UMA DIETA NUTRITIVA 
É importante consumir uma quantidade elevada 
de fruta e vegetais, visto que esses alimentos têm 
normalmente um alto teor de vitamina A, Ácido 
Fólico, Selénio e Zinco. Estes quatro nutrientes 
contribuem para o normal funcionamento do 
sistema imunitário.

3  PRATICO EXERCÍCIO FÍSICO 
O exercício físico é essencial para ter um sistema 
imunitário saudável por vários motivos. Para 
além de o manter fisicamente saudável, também 
pode ajudar a reduzir o stress mental e melhorar 
a qualidade do seu sono. A prática moderada 
de exercício físico é uma excelente forma de 
contribuir para o funcionamento normal do sistema 
imunitário.

4  DEDICO TEMPO À  
RECUPERAÇÃO TOTAL DO 
MEU CORPO 
O exercício físico é importante, mas descansar 
depois de fazer exercício é igualmente importante. 
Dê tempo suficiente ao seu corpo para recuperar 
após uma sessão intensa de exercício físico, 
descansando no dia seguinte, e evite treinos 
excessivos, caso contrário, poderá prejudicar a sua 
saúde e o seu sistema imunitário.

5  LIMITO A EXPOSIÇÃO A 
DOENÇAS 
Todos sabemos que os vírus são contagiosos. 
Evite o contacto próximo com pessoas que estejam 
doentes ou que tenham sido expostas a uma 
doença.

6  TOMO SUPLEMENTOS  
NUTRITIVOS 
Por vezes é difícil obter todos os nutrientes de 
que o seu corpo necessita exclusivamente a 
partir dos alimentos que ingerimos. m complexo 
multivitamínico diário ou umsuplemento que 
reforce o sistema imunitário podem ajudá-lo a 
atingir os requisitos diários para as vitaminas 
específicasque contribuem para o funcionamento 
normal do sistema imunitário

 
7  I MINIMIZE STRESS LEVELS 
Mental stress can have a biological effect on your 
immune system.  Your physical reaction to stress 
can affect the normal functioning of your immune 
system. Manage stress to support your immune 
system.

8  APANHO SOL SUFICIENTE 
Segundo os estudos efetuados, a vitamina D 
é uma componente fundamental para o bom 
funcionamento do sistema imunitário. Sabe como 
pode obter esta vitamina? É fácil, basta sair de 
casa! Consoante a altura do ano, 5 a 30 minutos de 
exposição ao sol ajudam a sintetizar a vitamina D. 
E durante os meses com menos horas de sol pode 
suplementar a sua dieta com vitamina D.
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O QUE É O SISTEMA IMUNITÁRIO? 
O sistema imunitário é uma rede complexa e interativa que percorre todo o nosso corpo. É composto por 
células, tecidos e órgãos e moléculas móveis biologicamente activas (anticorpos, imunoglobulinas, etc.) que, 
em conjunto, nos protegem de vírus, bactérias ou fungos e “substâncias estranhas”, de modo a garantir o bom 
funcionamento do nosso organismo.

O sistema imunitário é responsável pela identificação destes potenciais agentes patogénicos, pela sua 
neutralização de modo torná-los inofensivos e, por último, pela sua eliminação do organismo.
Assim que o nosso corpo deteta uma ameaça (quer seja externa ou interna), começamos quase 
imediatamente a sentir que alguma coisa não está a funcionar como devia. Graças a todas estas funções, 
o sistema imunitário consegue lembrar-se de diferentes ameaças, reconhecendo e reagindo às mesmas.

O QUE SÃO OS FATORES DE TRANSFERÊNCIA?
Os fatores de transferência podem ser encontrados no colostro dos mamíferos, na gema de ovo e  reforçam 
o bem-estar geral. Este fenómeno é fácil de compreender se pensarmos que o leite materno, para além 
de nutrientes, contém uma grande quantidade de fatores de transferência que garantem o bem-estar dos 
recém-nascidos.

A CIÊNCIA DO 4LIFE TRANSFER FACTOR™

Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, certificados, e exaustivamente pesquisados. O 4Life 
Transfer Factor é obtido de três maneiras próprias

FACTOR DE TRANSFERÊNCIA DO COLOSTRO
Um concentrado patenteado de proteínas filtradas e outros peptídeos do colostro

FACTOR DE TRANSFERÊNCIA DE GEMA DE OVO
Um concentrado patenteado de proteínas filtradas e outros peptídeos da gema de ovo.

FACTOR DE TRANSFERÊNCIA  TRI-FACTOR™
Um concentrado patenteado de colostro e gema de ovo ultrafiltrados. 



Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados em 
substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida saudável. Manter 
fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

RECONHECER, REAGIR 
E RECORDAR
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Quando se sente saudável consegue tirar o máximo partido da 
vida. Precisa de ter um sistema imunitário inteligente e atento 
que o ajude a combater as ameaças com que se depara no seu 
dia-a-dia. Os produtos 4Life Transfer Factor contêm ingredientes 
como o zinco, um mineral essencial que contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
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• Produzido com ingredientes específicos que ajudam a garantir que o nosso sistema 
imunitário se encontra em boas condições.

• O zinco contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário.
• A combinação exclusiva de aloe vera (Aloe barbadensis) e extratos de cogumelos (Agaricus 

blazei, Grifola frondosa e Lentinus edodes) melhora as nossas defesas naturais.
• 100 mg de 4Life Tri-Factor Formula por cápsula.

Modo de administração: Tomar três (3) cápsulas por dia com 240 ml de água.

90 cápsulas • peso líquido: 42,29 g

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™ FORMULA

Suplemento alimentar zinco e extratos de plantas e de cogumelos.
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• Produto com a maior concentração de Fatores de Transferência por cápsula: 300 mg.
• Perfeito para todas as idades: jovens, adultos e idosos.
• Produzido com critérios rigorosos de seleção de matérias-primas e com os processos de 
extração de ingredientes mais eficientes (nomeadamente, a ultrafiltração e a nanofiltração) 
para obter o tamanho mais pequeno possível de moléculas ativas, o que nos permite incluir 
uma quantidade mais elevada em cada cápsula.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas por dia com 240 ml de água.

60 cápsulas • peso líquido: 25,92 g

4LIFE TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ FORMULA

Suplemento alimentar com colostro e gema de ovo.
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Suplemento alimentar com colostro.

• Fórmula original desenvolvida pela 4Life.
• Um excelente produto para principiantes.
• Contém 200 mg de colostro bovino por cápsula.
• Produzido com critérios rigorosos de seleção de matérias-primas e com os processos de 
extração de ingredientes mais eficientes (nomeadamente, a ultrafiltração e a nanofiltração) 
para obter o tamanho mais pequeno possível de moléculas ativas, o que nos permite incluir 
uma quantidade mais elevada em cada cápsula.

Modo de administração: Tomar três (3) cápsulas por dia com 240 ml de água.

90 cápsulas • peso líquido: 24,66 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLÁSSICO
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• Opção mastigável para poder usufruir dos benefícios do 4Life Transfer Factor com um sabor 
delicioso.
• Contém 200 mg de colostro e gema de ovo por pastilha.
• Com um sabor cítrico cremoso e fáceis de transportar e partilhar.
• 4 kcal por pastilha.
• Contém açúcares e edulcorante.

Modo de administração: Tomar três (3) pastilhas por dia.

90 pastilhas mastigáveis • peso líquido: 88,74 g

Suplemento alimentar com colostro e gema de ovo.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MASTIGÁVEL
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Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados em 
substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida saudável. Manter 
fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

Os produtos Targeted Transfer Factor™ combinam o 4Life Transfer 
Factor com vitaminas, minerais e plantas para oferecer soluções 
específicas para as necessidades de bem-estar individuais.

TARGETED TRANSFER FACTOR™
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• O tomilho (Thymus vulgaris L.) promove a 
saúde respiratória e o bom funcionamento 
do sistema imunitário, possui propriedades 
antibacterianas, favorece a secreção do 
muco no trato respiratório superior e possui 
um efeito calmante em caso de irritação da 
garganta e da faringe.

• A N-acetil-L-cisteína facilita a eliminação 
das secreções brônquicas.

• A vitamina C, a vitamina A e o Panax 
ginseng ajudam a promover o normal 
funcionamento do sistema imunitário.

• A vitamina A ajuda a manter membranas 
mucosas saudáveis.

• A vitamina E, a vitamina C e o mirtilo 
(Vaccinium myrtillus) ajudam a proteger as 
células contra o stress oxidativo.

Instruções: Tomar três (3) cápsulas por dia com 
240 ml de líquido, uma cápsula com cada uma 
das refeições principais.

90 cápsulas • peso líquido: 47,43 g

Suplemento alimentar com ingredientes 
para um sistema respiratório saudável.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG

Avisos: Não administrar a crianças com idade inferior a 3 anos. Não tomar em caso de disfunção da tiroide. Não é 
recomendado para crianças, adolescentes e grávidas ou lactantes.



• O selénio e o iodo ajudam a manter o 
funcionamento saudável da tiroide.

• O iodo ajuda a manter a produção de 
hormonas da tiroide e o metabolismo da 
energia em níveis normais.

• O selénio ajuda a proteger as células contra 
o stress oxidativo.

Instruções: Tomar três (3) cápsulas por 
dia com 240 ml de líquido, uma cápsula 
com cada uma das refeições principais.

90 cápsulas • peso líquido: 53,53 g

Suplemento alimentar com ingredientes 
que contribuem para o metabolismo da tiroide.

Avisos: Consulte o seu médico em caso de disfunção da tiroide. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

4LIFE TRANSFER FACTOR  METABOLITE™
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Suplemento alimentar com vitamina A, vitamina C 
e biotina.

4LIFE TRANSFER FACTOR COLLAGEN™

• Sabor a morango e manga 
refrescante e delicioso.

• Cinco tipos de colagénio: I, II, III, 
V e X.

• Mistura exclusiva de ceramidas de 
trigo e astaxantina.

• 450 μg de biotina por saquet.
• Com vitaminas A, C e E.
• 30,6 kcal por saqueta.

Modo de administração: Misturar uma 
(1) saqueta em 240 ml (ou mais) da sua 
bebida favorita. Tomar uma vez por dia.

15 saquetas • peso líquido: 120 g

1; 2; 4; 5

VI

TAMINA

C

VI

TAMINA

E

4

VI

TAMINA

A
2; 5 2; 3

BIOTINA

(1) Contribui para a formação normal de colagénio, de  
      modo a garantir o bom funcionamento da pele.

(2) Ajuda a preservar as condições normais da pele.

(3) Promove um cabelo saudável.

(4) Protege as células contra o stress oxidativo.

(5) Contribui para o normal funcionamento do 
      sistema imunitário.
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• O magnésio contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso, ajudando 
igualmente a reduzir o cansaço e a fadiga.
• O extrato de brahmi (Bacopa monnieri [L.] Pennell) e o extrato de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
ajudam a manter um funcionamento cognitivo normal (concentração e memória).
• Também contém colina, os aminoácidos L-cisteína, L-tirosina e L-glutamina, bem como o 
4Life Tri-Factor formula.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

90 cápsulas • peso líquido: 45,01 g

Suplemento alimentar com magnésio e extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Avisos: Consulte o seu médico caso esteja a tomar medicamentos anticoagulantes.
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* Níveis elevados de homocisteína estão associados a um maior risco de doença cardiovascular.
** Os danos oxidativos, o stress oxidativo e o excesso de radicais livres estão relacionados com danos nas artérias, inflamações, etc.

• A vitamina C contribui para a absorção do ferro 
e para a formação natural de colagénio, de modo 
a garantir o bom funcionamento dos vasos 
sanguíneos.
• A vitamina B6 e a vitamina B12 contribuem para a 
formação natural de glóbulos vermelhos.
• A vitamina A contribui para o normal 
metabolismo do ferro.
• O cobre contribui para o transporte normal do 
ferro.
• As vitaminas B6, B9 (ácido fólico) e B12 
contribuem para o normal metabolismo da 
homocisteína*.

• O selénio, o zinco e a vitamina E contribuem para 
a proteção das células contra o stress oxidativo**.
• O zinco contribui para normal metabolismo dos 
ácidos gordos. 
• O cobre, o selénio, o zinco, o ácido fólico e as 
vitaminas A, B6, B12 e C são benéficos para o 
normal funcionamento do sistema imunitário.
Para uma lista completa dos ingredientes, 
consulte por favor a página 48

Modo de administração: Tomar uma (1) cápsula por dia 
com 240 ml de líquido.

120 cápsulas • peso líquido: 91 g

Suplemento alimentar com vitaminas, minerais e extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Avisos: Consulte o seu médico caso esteja a tomar medicamentos anticoagulantes.



* O termo metabolismo descreve todas as transformações químicas a que os nutrientes são submetidos nos tecidos após 
terem sido digeridos e absorvidos.
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• Contém nutrientes que ajudam a equilibrar os nossos níveis de glicose.
• O crómio contribui para a manutenção de níveis normais de glicose no sangue e para o 
normal metabolismo* dos macronutrientes.
• A vitamina C promove o normal metabolismo da energia e contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário, ajudando igualmente a reduzir o cansaço e a fadiga.

Para uma lista completa dos ingredientes, consulte por favor a página 49

Modo de administração: Tomar uma (1) cápsula por dia com 240 ml de líquido.

120 cápsulas • peso líquido: 71,88 g

Suplemento alimentar com crómio e extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



• A L-glutamina e a arginina são dois aminoácidos que ajudam a manter a massa muscular.
• O ácido lipóico e a N-acetil-L-cisteína são substâncias libertadas pelo nosso corpo que 
contribuem para o nosso nível de energia e oferecem mecanismos antioxidantes.

Modo de administração: Tomar quatro (4) cápsulas por dia com 240 ml de líquido. Para obter melhores 
resultados, tomar 2 cápsulas de manhã e 2 cápsulas à noite.

120 cápsulas • peso líquido: 77,64 g

Suplemento alimentar com glutamina.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Contém carotenoides, vitaminas, zinco, extratos de plantas e 50 mg de 4Life Tri-Factor™   
Formula por cápsula. 
• A vitamina A e o zinco contribuem para a saúde dos olhos.
• A vitamina C e a vitamina E contribuem para a proteção das células contra os danos 
oxidativos.
• O extrato de mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) e o extrato de folha de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
ajudam a manter uma circulação sanguínea normal nos olhos.

Modo de administração: Tomar uma (1) cápsula por dia com 240 ml de líquido.

60 cápsulas • peso líquido: 40,92 g

Suplemento alimentar com vitamina A, zinco e extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Avisos: Consulte o seu médico caso esteja a tomar medicamentos anticoagulantes.
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[1] "Research on work-related Stress" [investigação relativa ao stress relacionado com o trabalho], Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho (2000)
[2] "Pan-European Opinion Poll on Occupational Safety and Health" [sondagem pan-europeia relativa à segurança e saúde 
ocupacionais], Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2013)

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), mais de 40 
milhões de trabalhadores da UE são afetados pelo stress relacionado com o trabalho.[1] Entre 
os quais, 66% atribuem esse stress a um volume de trabalho excessivo.[2]

Um estilo de vida agitado e o stress diário podem reduzir a capacidade de concentração e 
causar irritabilidade.
• O 4Life Transfer Factor Reflexion contém uma mistura patenteada de aveia selvagem ou 

verde, L-teanina e 4Life Tri-Factor Formula.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas com 240 ml de líquido. Recomendamos que tome uma 
cápsula após o pequeno-almoço e outra após o almoço.

60 cápsulas • peso líquido: 39,59 g

Suplemento alimentar com L-teanina e extrato de aveia verde.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• O zinco e o selénio contribuem para a proteção das células contra os danos oxidativos e 
promovem o normal funcionamento do sistema imunitário.
• O zinco contribui para uma fertilidade normal e para o normal funcionamento do sistema 
reprodutor, ajudando igualmente a regular os níveis de testosterona.
• O selénio contribui para o desenvolvimento do esperma (ou espermatogénese).
• O extrato de raiz de urtiga promove o normal funcionamento da próstata.
• O extrato de bagas de palmeira anã (Serenoa repens) contribui para o normal funcionamento 
da próstata e do sistema reprodutor.

Modo de administração: Tomar uma (1) cápsula por dia com 240 ml de líquido.

90 cápsulas • peso líquido: 91,8 g

Suplemento alimentar com minerais e extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Avisos: Consulte o seu médico e/ou farmacêutico. Consulte o seu médico caso sofra de hipotiroidismo ou caso esteja a 
receber tratamento para a tiroide.



Avisos: Consulte o seu médico caso sofra de hipotiroidismo ou caso esteja a receber tratamento para a tiroide.

Suplemento alimentar com extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLE VIE™

• Produto especificamente criado para melhorar a saúde das mulheres que inclui extratos de 
plantas benéficos, bem como o 4Life Transfer Factor.
• O extrato de linhaça (Linum usitatissimum L.) promove o conforto digestivo e o control 
 de peso.
• O extrato de semente de uva (Vitis vinifera L.) fornece antioxidantes e melhora a saúde 
circulatória e vascular.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

60 cápsulas • peso líquido: 34,56 g
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Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados em 
substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida saudável. Manter 
fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.
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Os produtos RioVida incluem múltiplos ingredientes de fazer 
crescer a água na boca, incluindo o 4Life Transfer Factor™. Estes 
produtos são deliciosos e refrescantes. Embarque na aventura 
da vida com RioVida!

RIOVIDA™
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• A vitamina C contribui para a redução do cansaço e da fadiga, para a proteção das células 
contra os danos oxidativos e para o normal funcionamento do sistema imunitário.
• Contém ingredientes provenientes de 6 frutos: uva, maçã, mirtilo, romã, açaí e baga de 
sabugueiro.
• Contém 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula por dose.
Baixo teor de calorias: 20 kcal por dose diária.

Modo de administração: Beber 30 ml por dia. Agitar bem antes de beber. Após a abertura, guardar no 
frigorífico e consumir no prazo de 14 dias.

30 doses diárias • peso líquido: 2 x 500 ml

Suplemento alimentar com sumo de frutas e vitamina C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ FORMULA
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• A vitamina C contribui para a redução do cansaço e da fadiga, para a proteção das células 
contra os danos oxidativos e para o normal funcionamento do sistema imunitário.
• Contém ingredientes provenientes de 6 frutos: uva, maçã, mirtilo, romã, açaí e baga de 
sabugueiro.
• Contém 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula por dose individual.
• Baixo teor de calorias: 2 kcal por dose.
• Formato em gel, fácil de transportar e partilhar.

Modo de administração: Tomar uma saqueta por dia.

15 doses individuais • peso líquido: 450 ml

Gel comestível com frutas e vitamina C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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Sabia que beber 2 litros de água por dia ajuda-o a manter o normal funcionamento do seu 
corpo e das suas funções cognitivas, bem como uma temperatura corporal adequada?

• Graças ao delicioso Riovida Stix poderá dar sabor ao seu consumo diário de água.
• Contém ingredientes provenientes de 5 frutos: uva, maçã, mirtilo, açaí e baga de sabugueiro.
• Baixo teor de calorias: 29 kcal por saqueta.
• Formato fácil de preparar.
• Tamanho confortável para transportar e partilhar.
• Contém 600 mg de 4Life Tri-Factor Formula por saqueta.

Modo de administração: Verter uma (1) saqueta em 240 ml de água e agitar bem até a mistura estar 
completamente dissolvida.

Tomar uma saqueta por dia.

Suplemento alimentar em pó para preparar um bebida com sabor a fruta.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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Contém: [1] ferro, magnésio, vitamina C e vitamina B6; [2] ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, uma 
combinação exclusiva de extratos de cogumelos, extratos de curcuma e aloe vera; [3] cálcio e vitamina D; [4] magnésio, cálcio e 
vitamina D; [5] magnésio, vitamina C, niacina, vitamina B2, tiamina, vitamina B6, vitamina B12 e biotina; [6] vitamina C, vitamina B2, 
extratos de curcuma e semente de uva. [7] bioflavonoides do limão; [8] ómega 3 (os seus efeitos benéficos são obtidos com uma 
dose diária de 250 mg de EPA e DHA). Para uma lista completa dos ingredientes, consulte por favor a página 50

• Redução do cansaço e da fadiga.[1]

• Normal funcionamento do sistema imunitário.[2]

• Ossos saudáveis.[3]

• Função muscular normal.[4]

• Normal funcionamento do sistema nervoso.[5]

• Proteção das células contra os danos oxidativos.[6]

• Articulações saudáveis.[7]

• Função cardíaca normal.[8]

O RiteStart é um produto completo composto por 38 ingredientes, incluindo vitaminas, minerais, ácidos 
gordos ómega 3 e ómega 6, extratos de plantas, uma combinação exclusiva de cogumelos e o 4Life Tri-
Factor™ Formula.

Modo de administração: Tomar duas (2) saquetas por dia 
com 240  ml de líquido. Para obter melhores resultados, 
tomar uma saqueta de manhã e outra à noite.

30 saquetas • peso líquido: 90,21 g

RiteStart

Suplemento alimentar com vitaminas, minerais, ácidos gordos essenciais e 
extratos de plantas.

RITESTART™



Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados em 
substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida saudável. Manter 
fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

Digest4Life é a linha premium de produtos 4Life para o bem-estar 
digestivo. O sistema digestivo realiza vários passos complexos 
e os ingredientes da linha de produtos Digest4Life ajudam-no a 
funcionar corretamente durante todo o processo. Além disso, é 
a única linha de produtos para a saúde digestiva disponível no 
mercado com 4Life Transfer Factor™ Formula!

DIGEST4LIFE™
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Milhões de microrganismos vivem no nosso corpo, distribuídos por toda a nossa pele e 
membranas mucosas. Estes microrganismos (microbiota) vivem em diferentes áreas e têm 
atividades benéficas para a nossa saúde, tais como a otimização do uso dos nutrientes, 
a formação de algumas vitaminas e a proteção do nosso corpo. O estilo de vida moderno 
(que envolve a ingestão excessiva de alimentos processados, um baixo consumo de 
fibras, tratamentos com antibióticos, etc.) tem como resultado a redução da qualidade e 
quantidade do nosso microbiota (ou seja, um desequilíbrio bacteriano), o que pode afetar o 
nosso bem-estar geral.

Avisos: O consumo excessivo pode causar desconforto intestinal. Evite tomar em conjunto com medicamentos e outros 
suplementos alimentares à base de fibras. Não se destina a crianças com menos de 3 anos.

• Cada saqueta contém 875 milhões 
de unidades formadoras de colónias 
provenientes de 5 estirpes diferentes de 
culturas vivas.
• Contém dois tipos de oligossacarídeos e 
fibra de milho.
• Graças à nossa tecnologia de 
microencapsulação, não requer refrigeração e 
permite que as culturas vivas sejam libertadas 
de forma otimizada no cólon para realizarem 
as suas funções.
• 100 mg de 4Life Tri-Factor™ Formula por 
saqueta.

• Fácil de transportar e partilhar e pronto a 
tomar.
• Com um agradável sabor a limão.
• 14 kcal por saqueta.

Modo de administração: Tomar uma (1) saqueta 
por dia. Colocar todo o conteúdo da saqueta na 
boca. Engolir SEM MASTIGAR. Se quiser, poderá 
beber água ou outra bebida em seguida. Não 
se destina a crianças com menos de 3 anos. As 
crianças entre os 3 e os 12 anos podem tomar 
quantidades mais pequenas durante o dia.

15 saquetas • peso líquido: 146,5 g

Suplemento alimentar com bifidobactérias, lactobacilos e oligossacarídeos.

PRE/O™
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Avisos: Consulte o seu médico caso sofra de hipotiroidismo ou caso esteja a receber 
tratamento para a tiroide.

• Contém extratos de plantas (fruto de cardo mariano, folha de 
dente-de-leão e folha de alcachofra) que ajudam a manter o normal 
funcionamento do fígado.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsu-
las em simultâneo por dia com 240 ml de líquido.

60 cápsulas • peso líquido: 36,84 g

Suplemento alimentar com extratos de plantas.

SUPER DETOX™

DETOX E DIGESTÃO
O programa detox Fibre System Plus inclui 27 ingredientes que 
o irão ajudar a "sintonizar" o seu sistema digestivo.*

Quando se deve tomar o Fibre System Plus?
Este programa pode ser realizado antes de começar um plano 
de controlo de peso, semanas antes de um evento importante, 
bem como após um período de consumo excessivo de 
alimentos ou muitas celebrações.

Modo de administração: Tomar uma (1) saqueta meia hora antes 
de comer, três vezes por dia, durante 10 dias. Para obter melhores 
resultados, repita o programa Fibre System Plus duas vezes por ano.

30 saquetas • Peso líq.: 114 g

Suplemento alimentar com fibras de plantas.

FIBRE SYSTEM PLUS™

Avisos: Leia e siga cuidadosamente as instruções. Não utilize este produto caso tenha ou passe a ter diarreia, fezes moles, dores 
abdominais ou inflamação intestinal. Consulte o seu médico caso tenha diarreia frequentemente. Se estiver grávida, a amamentar, a 
tomar medicamentos ou tiver problemas de saúde, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Não exceder a dose diária 
recomendada. Não utilizar durante mais de seis semanas sem aconselhamento médico.

* Graças à presença de Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus 
rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, Humulus lupulus e Matricaria recutita.
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Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados em 
substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida saudável. Manter 
fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

Tenha uma vida cheia de emoções com a 4LifeTransform, uma 
linha de produtos criada para o ajudar em todos os passos da 
sua viagem de transformação corporal, quer tenha como objetivo 
manter ou desenvolver músculos, gerir o seu peso ou aumentar 
a sua vitalidade.
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• As fontes de proteína (proteína do soro de leite e clara de ovo) do PRO-TF fornecem um 
equilíbrio perfeito de aminoácidos essenciais e 2,3 gramas de aminoácidos de cadeia 
ramificada (BCAA, ou seja, isoleucina, leucina e valina).
• As proteínas hidrolisadas são proteínas de alta absorção, que são fáceis de digerir. 
• O baixo teor de gordura e açúcar deste produto faz com que seja compatível com dietas para 
atletas e dietas de controlo de peso.
• Cada batido oferece 10 g de proteína hidrolisada e 70 kcal por batido.

Modo de administração: Combinar uma (1) colher de pó com 240 ml de água fria. Agitar ou mexer até 
dissolver. Beber.

46 batidos • peso líquido: 
897 g (chocolate) / 792 g (baunilha)
Contém Edulcorantes.

Suplemento alimentar com proteínas hidrolisadas de elevada qualidade.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Avisos: Este produto é cuidadosamente acondicionado por peso. Poderá ocorrer algum assentamento durante o 
transporte e armazenamento.
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1. Os adaptogénicos são substâncias naturais à base de plantas que regulam as funções 
corporais e fortalecem os sistemas orgânicos afetados pelo stress. Definição da SEFIT 
(Sociedade Espanhola de Fitoterapia).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprova a sua 
utilização tradicional no combate à fadiga e fraqueza.
3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum.

O 4LifeTransform Renuvo contém extratos de plantas 
adaptogénicas[1]: raiz de Rhaponticum, fruto de Schisandra e raiz 
de ginseng indiano. Contém ainda extrato de Camellia sinensis, que 
ajuda a combater a fadiga, e extrato de raiz de sanguinária-do-Japão 
(resveratrol), que contém propriedades antioxidantes. [2]

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas, duas vezes por dia, com o 
estômago vazio com 240 ml de água.

120 cápsulas • peso líq.: 83 g

Suplemento alimentar com extratos de plantas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

O 4LifeTransform Burn™ contém 3 extratos de plantas exclusivos e 
valiosos: extrato de citrinos (Citrus paradisi, Citrus sinensis e Citrus 
aurantium), extrato de raiz de Coleus forskohlii, extrato de semente 
de manga e di-hidrocapsiato.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas por dia com 250 ml 
de líquido. Tomar o produto cinco ou mais dias por semana. Para obter 
melhores resultados, tomar uma hora antes de praticar exercício físico.

80 cápsulas • peso líquido: 48,16 g

Suplemento alimentar com extratos de plantas.

4LIFETRANSFORM  BURN™

Utilizar apenas de acordo com as indicações. Não se destina a menores de 18 anos. Não utilize se estiver grávida ou a 
amamentar. Consulte o seu médico se tiver algum problema de saúde e antes de dar início a qualquer dieta, suplemento 
alimentar ou programa de exercício físico. Utilize com cuidado se consumir outros produtos que contenham estimulantes. 
Com a utilização inicial poderá sentir um efeito depurador e uma sensação geral de calor por diversas horas após a 
ingestão. Estes efeitos desaparecem geralmente após duas ou três semanas de utilização continuada. Se estes, ou outros 
sintomas fora do habitual, persistirem suspenda a utilização e consulte o seu médico.
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• Produto especialmente desenvolvido para melhorar a saúde das 
mulheres que inclui L-citrulina, extrato de beldroega comum e extra-
to de semente de onagra.
• O extrato de semente de onagra (Oenothera biennis) oferece um 
maior conforto durante a menstruação e melhora a saúde da pele.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas, duas vezes por dia, com 
250 ml de líquido.

120 cápsulas • peso líq.: 79,32 g

Suplemento alimentar com extratos de plantas.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

• Contém ingredientes específicos para a saúde dos homens, 
incluindo vitamina D, Panax ginseng e L-citrulina.
• A vitamina D contribui para a saúde dos ossos, bem como para o 
funcionamento correto dos músculos e do sistema imunitário.
• O extrato de raiz de Panax ginseng ajuda a manter a saúde sexual, 
níveis adequados de glicose no sangue e o desempenho cognitivo, 
para além de contribuir para a nossa vitalidade e estado de alerta.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas, duas vezes por dia, com 
250 ml de líquido.

120 cápsulas • peso líq.: 81,84 g

Suplemento alimentar com Panax ginseng e vitamina D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Aviso: Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar medicamentos para 
a diabetes.



O nível de açúcar (glicose) no sangue influencia o nosso apetite. 
Se os nossos níveis de açúcar no sangue não estiverem equilibrados, 
podemos ter uma sensação de maior apetite, o que pode levar-nos a 
comer mais do que é necessário.

Quanto mais gordura absorvemos dos alimentos através do nosso 
intestino delgado, maior é a quantidade de gordura que o nosso 
corpo pode utilizar como combustível ou para armazenar.

Quando deve tomar o ChitoCARB BLX?
• Festas de família 
• Festas com amigos
• Refeições de negócios 
• Viagens nas quais não sabemos quando vamos comer e 

como será a comida
• Visitas a restaurantes ou países com culturas 

gastronómicas baseadas em pratos pesados.

 

90 cápsulas • Peso líquido: 48,15 g

Suplemento alimentar com chitosano, extrato de feijão 
branco, extrato de levedura e extrato de pitaia.

4LIFETRANSFORM CHITOCARB BLX™

Especialmente concebido para ocasiões que envolvem comida 
que não se adequa ao seu plano de transformação

Aviso: O consumo excessivo pode causar desconforto abdominal. As pessoas que sofrem de epilepsia e as que tomam 
anticoagulantes derivados de cumarina não deverão usar este produto. Evite tomar em conjunto com medicamentos. 
Deverá existir um intervalo mínimo de 3 a 4 horas entre o consumo deste produto e a ingestão de medicamentos.

Instruções: Tomar 3 a 6 cápsulas com 240 ml de água, 30 minutos antes de uma 
refeição rica em gorduras e hidratos de carbono. Não tomar mais de 12 cápsulas 
por dia.
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Aviso: contém cafeína. Não é recomendável para crianças ou mulheres grávidas. Consulte o seu 
médico ou farmacêutico se estiver a tomar medicamentos para a diabetes. Não substitui um regime 
alimentar equilibrado e variado e um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária recomendada. 
Manter fora do alcance das crianças.

ENERGIA SEM LIMITES! A 4Life dá-lhe a energia que precisa para 
a sua vida agitada graças aos nossos produtos Energy Go Stix. 
Faça mais e atinja o seu potencial. 

ENERGY GO STIX™
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• A Energy Go Stix Berry é uma bebida energética com 
ingredientes que contribuem para melhorar a nossa 
energia física e mental.
• A cafeína ajuda a melhorar a concentração e a 
aumentar o estado de alerta.
• Contém os aminoácidos taurina, L-arginina e 
L-glutamina, bem como 25 mg do 4Life Transfer 
Factor™ por dose diária (meia saqueta de Energy Go 
Stix Berry).
• 52,5 mg de cafeína e apenas 10 kcal por dose diária 
(meia saqueta).

Modo de administração: Misturar ½ saqueta (2,5 g) em 240 
ml de água. 
Não exceder a dose diária recomendada.

60 doses • peso líq.: 150 g
Contém Edulcorantes.

Suplemento alimentar com cafeína e extratos de plantas.

* O ferro é um dos minerais que contribui para o metabolismo energético normal.
** A glicose é uma importante fonte de energia para a maioria das células do organismo, incluindo o cérebro.

aviso: contém cafeína. não é recomendável para crianças ou mulheres grávidas. consulte o seu médico ou farmacêutico 
se estiver a tomar medicamentos para a diabetes. não substitui um regime alimentar equilibrado e variado e um estilo de 
vida saudável. não exceder a dose diária recomendada. manter fora do alcance das crianças.

• A vitamina A ajuda a regular o metabolismo do ferro* 
e o sistema imunitário.
• O crómio contribui para o normal metabolismo dos 
macronutrientes e para manter níveis normais de 
glicose no sangue.**
• A cafeína ajuda a melhorar a concentração e a 
aumentar o estado de alerta. 
• 85 mg de cafeína e apenas 15 kcal por dose diária 
(uma saqueta).

Modo de administração: Misturar 1 saqueta em 240 
ml de água uma vez por dia. Não exceder a dose diária 
recomendada.

15 doses • peso líq.: 75 g
Contém Edulcorantes.

Suplemento alimentar com cafeína e extratos de plantas.

ENERGY GO STIX™ TROPICAL

ENERGY GO STIX™ BERRY



Aviso: manter fora do alcance das crianças.

CARACTERÍSTICAS DAS FÓRMULAS äKwä:
• Sem parabenos, sem sulfatos e sem ftalatos.
• Suavidade testada por dermatologistas.
• Respeitam a sua pele e o meio ambiente.
• Cruelty-free - nunca foram testadas em animais.
• Sem glúten.
• Formuladas com fragrâncias totalmente naturais.

PERFEIÇÃO. PARA TODAS AS IDADES. SEM ESFORÇO.
Faça uma pausa na sua vida agitada e entre num mundo de cuidados 
da pele especialmente concebidos para transformar a aparência da sua 
pele, utilizando fórmulas altamente hidratantes inspiradas na natureza 
e técnicas de beleza ancestrais coreanas. Misturas e fermentações 
de chá verde, água de rosas e outras fontes de água são unidas em 
fórmulas com fragâncias naturais que incorporam a simples ciência 
da renovação.

äKwä™

A Abordagem Ancestral Coreana Baseada na Água
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• Combina água de chá verde fermentado e água do mar para oferecer um produto de 
limpeza da pele em duas fases eficaz e com um efeito refrescante.

• Reduz os poros graças ao fermento de arroz e permite hidratar e purificar a pele 
graças a enzimas que nutrem e alisam a pele.

• A sua fórmula vegan remove os resíduos da pele antes de se transformar numa 
espuma de limpeza.
Modo de Utilização: Pressione o dispensador duas vezes e massaje suavemente o produto 
sobre a pele seca, cobrindo todo o rosto e evitando o contacto com os olhos. Adicione água à 
temperatura ambiente, faça espuma e enxague. 
Seque sem esfregar. A limpeza do rosto deverá ser efetuada duas vezes por dia, de manhã e à 
noite. Em seguida, utilize o Tónico 4 em 1 Glacier Glow.

peso líq.: 100 ml

Limpar. Enxaguar. Refrescar.
FIRST WAVE™  Óleo/Espuma de Limpeza

• Combina a água de chá verde fermentado, o extrato de soja negra e a cinza 
vulcânica extraída da terra para criar uma experiência natural que realça a sua 
beleza.

• Renova, refresca e revigora o aspeto da sua pele, enquanto as propriedades 
vulcânicas deste produto limpam a superfície da pele e oferecem uma experiência 
purificante.

• A sua fórmula vegan extrai impurezas em profundidade, reduz os poros, remove 
células mortas e, durante a lavagem, oferece uma esfoliação física para alisar e 
revigorar a superfície da pele.
Modo de Utilização: Depois de limpar a pele, aplique no rosto. Poderá igualmente aplicar no 
pescoço e no peito. Evite o contacto com os olhos, narinas e boca. Deixe secar durante 5 a 
15 minutos. Em seguida, adicione água e massaje cuidadosamente para esfoliar. Enxague. 
Para tratamentos localizados, coloque uma pequena quantidade na área problemática, deixe 
secar e enxague. Em seguida, coloque um pouco de Tónico 4 em 1 Glacier Glow num disco de 
algodão e passe sobre a área tratada para remover quaisquer resíduos de lama.

peso líq.: 100 g

Purificar. Defender. Definir.
LAVAPURE™   Máscara de Lama Vulcânica

• Purifica e aumenta a luminosidade da pele com água de chá verde fermentado e água 
de rosas, enquanto aumenta a suavidade, firmeza e elasticidade da superfície da pele 
e mantém níveis ideais de hidratação.

• Prepara a sua pele para uma limpeza e hidratação adicionais, pode ainda utilizá-lo 
como primer ou fixador de maquilhagem, ou para vaporizar a pele a qualquer hora 
do dia.

• Fórmula vegan e sem álcool.
Modo de Utilização: Vaporize cuidadosamente o produto sobre o rosto, mantendo os olhos 
fechados. Utilize-o para (1) tonificar, (2) preparar a pele para uma hidratação adicional, (3) fixar a 
maquilhagem ou (4) refrescar, fixar e hidratar a qualquer hora do dia. Poderá igualmente aplicar 
o produto num disco de algodão para limpar suavemente o rosto e remover qualquer resíduo de 
maquilhagem. Em seguida, utilize a Essência de Vitaminas Precious Pool.

peso líq.: 100 ml

Limpar. Iluminar. Preparar.
GLACIER GLOW™   Tónico 4 em 1



• Oferece a única máscara de tecido do mundo com 4Life Transfer 
Factor, obtido a partir de colostro e gema de ovo, que alisa e suaviza 
a pele, dando-lhe um brilho digno da realeza.

• Introduz e mantém níveis intensos de hidratação para garantir 
melhorias visíveis na aparência da pele após a primeira aplicação.

• Dá mais luminosidade à pele e diminui significativamente as rídulas, 
rugas e flacidez da pele.

Modo de Utilização: Complete este passo ritual após a utilização da Essência 
de Vitaminas Precious Pool. Retire a máscara da embalagem e desdobre 
cuidadosamente. Coloque-a na posição correta sobre o seu rosto, evitando a área 
dos olhos e da boca, e certifique-se de que toda a superfície da máscara está em 
contacto com a pele. Mantenha a máscara colocada durante 15 a 20 minutos para 
permitir que o soro penetre na superfície da sua pele. Retire a máscara e massaje 
suavemente a pele até o produto ser absorvido. Em seguida, utilize o Creme de 
Olhos Ripple Refine. 

5 x máscaras de tecido de 28 g • peso líq. 140 g

Pele Saudável. Hidratar. Suavizar.
ROYAL BATH™Máscara de Tecido

• Reduz o inchaço na área do contorno dos olhos com água de chá verde fermentado e 
sumo de pepino e bambu.

• Dá uma aparência mais suave, definida e brilhante aos seus olhos, graças às suas 
substâncias hidratantes e emolientes decadentes misturados com um cogumelo 
ancestral naturalmente rico em colagénio de origem vegetal.

• Fórmula vegan que permite reduzir as olheiras.
Modo de Utilização: Aplique uma pequena quantidade em toda a área à volta dos olhos, tendo 
cuidado para evitar o contacto com os olhos, e espalhe suavemente, utilizando a ponta dos 
dedos, até o produto ser absorvido. Antes de aplicar este produto, teste-o utilizando uma pequena 
quantidade. Em seguida, utilize o Creme Hidratante RainBurst™.

peso líq. 30 ml

Definir. Hidratar. Refirmar.
RIPPLE REFINE ™   Creme de Olhos

Aviso: em caso de irritação, retire imediatamente o produto.
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• Nutre e hidrata a sua pele com água de chá verde fermentado e extrato de folha de 
bordo japonês.

• Fornece ingredientes que ajudam a manter um microbioma da superfície da pele 
saudável e contribuem para o condicionamento da pele.

• Defende a pele dos agressores diários.
• Alimenta a sua pele com vitaminas essenciais, ingredientes fermentados e super 

antioxidantes, utilizando uma fórmula vegan, para uma pele com um aspeto mais jovem 
e nutrido.
Modo de Utilização: Após a limpeza e tonificação, coloque uma pequena quantidade do produto 
nas pontas dos dedos e espalhe-o suavemente pelo rosto e pescoço, bem como na pele delicada 
à volta dos olhos. Massaje suavemente a pele até o produto ser completamente absorvido. Em 
seguida, utilize o Creme de Olhos Ripple Refine. Utilize duas vezes por dia durante o seu regime de 
cuidados matinal e noturno.

peso líq.: 50 ml

Nutrir. Fortificar. Iluminar.
PRECIOUS POOL™    Essência de Vitaminas
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• Ajuda a acalmar e reinventar a pele com água de chá verde 
fermentado, seiva de bétula e ginseng.

• Oferece uma explosão de hidratação intensa numa fórmula 
leve e suave, tal como uma nuvem.

• Fórmula que corrige imperfeições e melhora o aspeto  
das rugas.

Modo de Utilização: Modo de Utilização: De manhã e à noite, aplique 
sobre a pele limpa e tonificada do rosto, pescoço e peito. Deixe a pele 
absorver o produto.

peso líq. 70 g

Saciar. Corrigir. Refirmar.
RAINBURST™ Creme Hidratante

Este sistema inclui um produto de cada fórmula para 
ajudar a transformar a aparência da sua pele, utilizando 
fórmulas altamente hidratantes inspiradas na natureza e 
técnicas de beleza ancestrais coreanas.

Contém: 

• Óleo/Espuma de Limpeza First Wave
• Máscara de Lama Vulcânica LavaPure 
• Tónico 4 em 1 Glacier Glow
• Essência de Vitaminas Precious Pool
• Creme de Olhos Ripple Refine 
• Máscara de Tecido Royal Bath (conjunto de 5)
• Creme Hidratante RainBurst

SISTEMA DE CUIDADOS DA 
PELE äKwä™
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Os produtos de cuidados pessoais 4Life oferecem-lhe uma 
experiência verdadeiramente luxuosa com fórmulas da mais 
elevada qualidade para os cuidados da pele

CUIDADO PERSONAL

Aviso: apenas para uso externo. manter fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

• Contém ingredientes que ajudam a obter uma pele radiante.
• Inclui aloe vera, alecrim, camomila e lavanda.

Modo de Utilização: Aplique livremente em qualquer área da pele.

peso líq. 56,7 g

Gel calmante para a pele.

4Life Transfer Factor™

Renewall™

• Contém 4Life Transfer Factor™ patenteado.
• Com aloé vera e manteiga de carité, esta loção corporal intensiva deixa a sua 

pele suave e macia.

Modo de Utilização: Aplique generosamente sobre a pele todos os dias. Repita 
se necessário
.
250 ml 

Loção Corporal

enummi™ Bath & Body
Body Lotion™
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Aviso: não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados em substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida 
saudável. Manter fora do alcance das crianças. Conservar em local fresco e seco.

Recolhemos os ingredientes mais puros e com a qualidade 
mais elevada para criar os produtos 4Life Fundamentals, um 
suplemento concebido para o ajudar a ter um estilo de vida cada 
vez mais saudável e ativo.

BEM-ESTAR BÁSICO



• Com ácidos gordos ómega 3 (ALA, EPA e DHA) provenientes de óleo de peixe 
e ácidos gordos ómega 6 (GLA e CLA) provenientes de óleo de linhaça, óleo de 
semente de borragem e óleo de semente de cártamo.
• Cada dose diária fornece 500 mg dos ácidos gordos ómega 3 EPA e DHA, que 
contribuem para o normal funcionamento do coração. 
• A vitamina E contribui para a proteção das células contra as oxidações 
indesejáveis.
• Contém óleo de peixe com um elevado grau de pureza.

Modo de administração: Tomar duas (2) cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

60 cápsulas de gelatina • peso líq.: 69,3 g

Suplemento alimentar com ácidos gordos ómega 3 , ómega 6 e 
vitamina E

ESENTIAL FATTY ACID COMPLEX

• Inclui Boswellia serrata, que ajuda a preservar a saúde das articulações.
• Contém 66,7 mg de magnésio, que contribui para o normal 
funcionamento dos músculos e para a saúde dos ossos. 
• Contém 3,3 mg de vitamina B6, que ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga.
• Contém ainda uma combinação de glucosamina, metilsulfonilmetano 
(MSM) e cartilagem bovina.

Modo de administração: Tomar uma (1) cápsula por dia com 250 ml de líquido.

90 cápsulas • peso líq.: 84,8 g

Suplemento alimentar com magnésio e boswellia.
FIBRO AMJ™

Aviso: Não se destina a crianças com menos de 12 anos. Consulte o seu médico ou farmacêutico 
caso pretenda tomar outros produtos medicinais em simultâneo. Não tome este produto caso 
tenha úlceras gástricas ou duodenais ou cálculos biliares.

• Oferecem uma refeição rica em proteínas com a textura de uma refeição 
verdadeira, em vez de uma simples papa.

• Fornecem uma nutrição adequada para indivíduos de todas as idades.
• Têm um sabor delicioso que se adequa aos gostos de diferentes 

culturas de todo o mundo.

Cada saco de 4Life Fortify adquirido será doado a crianças necessitadas de todo o 
mundo com a ajuda do nosso parceiro de distribuição Feed the Children.

12-24 refeições • peso líq.: 1608 g

Pacotes de 12 a 24 refeições deliciosas de arroz, lentilhas e feijão, 
juntamente com um complexo nutricional completo de vitaminas, 
minerais e o 4Life Tri-Factor™ Formula.

4LIFE FORTIFY™

Aviso: Os pacotes de refeições 4Life Fortify não são enviados para a Europa. A 4Life Research™ oferece um incentivo para a compra, 
doação e promoção dos pacotes de refeições 4Life Fortify. A comissão está incluída no preço do pacote, o que permite que os afiliados 
invistam o seu tempo e recursos a encorajar outras pessoas a juntarem-se ao legado de serviço da Foundation 4Life. O 4Life Fortify é 
um produto criado e apoiado pela 4Life Research, uma empresa com fins lucrativos que oferece donativos de pacotes de refeições 4Life 
Fortify adquiridos a parceiros sem fins lucrativos, tais como a organização Feed The Children. Os parceiros de solidariedade distribuem 
os produtos 4Life Fortify a crianças necessitadas de forma totalmente gratuita.
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4LIFE  
ÍNDICE DE 
INGREDIENTES DE 
PRODUTOS
4LIFE TRANSFER FACTOR™
_________________________________________

4Life Transfer Factor™ Clássico: 4Life Transfer 
Factor (criada a partir de colostro bovino (leite)), 
gelatina, maltodextrina e água.

4Life Transfer Factor Mastigável: Frutose, 
maltose, 4Life Tri-Factor Formula (colostro bovino 
(leite) e gema de ovo), edulcorante (sorbitol E420), 
aroma de laranja, acidificante (ácido málico E296), 
aroma de baunilha, antiaglomerante (ácidos 
gordos E570).

4Life Transfer Factor Plus™ Tri-Factor™ Formula:  
4Life Tri-Factor™ Formula (criado a partir de 
colostro bovino (leite) e gema de ovo), hexafosfato 
de inositol, grão de soja em pó (Glycine max L. 
Merr.), estabilizador (hidroxipropilmetilcelulose),
extrato de micélio de cordyceps (Cordyceps 
sinensis (B.) Saccardo), levedura de padaria 
fermentada, mono-L-metionina-sulfato de zinco, 
extrato de corpo de frutificação de cogumelo 
amêndoa (Agaricus blazeii), folha de aloé vera 
em pó (Aloe barbadensis), extrato de aveia 
(Avena sativa L.), extrato de folha de oliveira (Olea 
europaea L.), aroma de casca de limão, extrato de
corpo de frutificação de shiitake (Lentinula edodes 
(Berk) Pegler), extrato do corpo de frutificação de 
maitake (Grifola frondosa S.F. Gray), e água.

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula:  
4Life Tri-Factor Formula (calostro (leite) 
e gema de ovo), agente de revestimento 
(hidroxipropilmetilcelulosa - revestimento da
cápsula), e maltodextrina.

TARGETED TRANSFER FACTOR™

_______________________
4Life Transfer Factor BCV™: L-lisinato de 
magnésio, gelatina, ácido ascórbico, alho 
(Allium sativum), 4Life Transfer Factor™ (gema 
de ovo), espinheiro branco (Crataegus laevigata 
(Poir.) DC.), citrato de potássio, succinato 
ácido de d-alfa-tocoferol, gilbardeira (Ruscus 
aculeatus), gluconato de zinco, L-ascorbato de 
magnésio, água, ginkgo biloba (Ginkgo biloba 
L.), betacaroteno, gengibre (Zingiber officinale 
Roscoe), nicotinamida, glicinato de cobre, 
coenzima Q10, L-selenometionina, polygonum 
(Polygonum cuspidatum), 6-palmitato de 
L-ascorbilo, ácido fólico, cloridrato de piridoxina, e 
cianocobalamina.

4Life Transfer Factor Belle Vie™: Mistura de 
legumes cruciferos (brócolos, repolho, couve 
verde)(Brassica oleracea L.), extracto de chá 
verde (Camellia sinensis L. Kuntze), estabilizador 
(gelatina), extracto de semente de linhaça (Linum 
usitatissimum L.), extracto kudzu (Pueraria lobata 
[Willd.] Ohwi), 4Life Transfer Factor (criado a 
partir de colostro bovino (leite) e gema de ovo), 
extracto de semente de uva (Vitis vinifera L.), trevo 
vermelho (Trifolium pratense L.), estabilizador 
(água), óleo de cravinho (Syzygium aromaticum L. 
Merr.).

4Life Transfer Factor Collagen™: Colagénio de 
peixe hidrolisado, sucrose, maltodextrina, caldo 
de ossos de galinha, aroma natural de morango 
e manga, L-ácido ascórbico, regulador de acidez 
(ácido málico), regulador de acidez (ácido cítrico), 
cloreto de sódio, algas (Haematococcus pluvialis) 
em pó, acetato de d-alfa-tocoferol, 4Life Tri-Factor 
Formula (obtido a partir de colostro (leite) e gema 
de ovo), D-biotina, edulcorante (glicosídeos de 
esteviol), regulador de acidez (acetato de sódio), 
membrana de ovo hidrolisada, acetato de retinil e 
extrato de trigo (Triticum aestivum).

4Life Transfer Factor Glutamine Prime™: 
L-glutamina, estabilizador: gelatina (cobertura 
da cápsula), L-arginina, N-acetil-L-cisteína, 
antiaglomerante: celulose microcristalina, ácido 
alfa-lipóico, estabilizador: água, antiaglomerante: 
ácido esteárico, e colostro (leite).
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4Life Transfer Factor Glucoach™: Canela 
(Cinnamomum zeylanicum), figueira-da-Índia 
(Opuntia ficus-indica), banaba (Lagerstroemia 
speciosa), gelatina, ácido L-ascórbico, ginseng 
(Panax ginseng), 4Life Transfer Factor (criada a 
partir de colostro bovino (leite) e gema de ovo), 
água, e cloreto de crómio (III).

4Life Transfer Factor Lung: Ácido 
L-ascórbico, agente de revestimento 
(hydroxypropylmethylcellulose), extrato de folha e 
flor de tomilho (Thymus vulgaris), 4Life Tri-Factor 
Formula (produzido a partir de colostro (leite) e 
gema de ovo), N-aceti L-císteína, extrato de raiz 
de bróculos (Brassica oleracea), extrato de raiz de 
Panax ginseng, extrato de sementes de cominho 
preto (Nigella sativa), complexo de bioflavonóides 
cítricos, acetato de D-alfa-tocoferilo , água, extrato 
de mirtilo (Vaccinium myrtillus), semente de 
mostarda em pó (Sinapis alba), óleo de triglicéridos 
de cadeia média e betacaroteno. 

4Life Transfer Factor Malepro™: Azeite, gelatina, 
óleo de milho, emulsionante (glicerina), palmeto 
(Serenoa repens), urtiga maior (Urtica dioica), 
brócolos (Brassica oleracea), kudzu (Pueraria 
lobata), soja (Glycine max), estabilizador (cera 
amarela de abelha), 4Life Tri-Factor Formula 
(criado a partir de colostro bovino (leite) e gema 
de ovo), água, óxido de zinco, L-selenometionina, 
licopeno, estabilizador (lecitina).

4Life Transfer Factor Metabolite™: Estabilizador 
(Hidroxipropilmetilcelulose), extrato de uva (Vitis 
vinifera), extrato de romã (Punica granatum), 
arando em pó (Vaccinium macrocarpon), extrato 
de folha de oliveira (Olea europaea), extrato de 
toranja (Citrus paradisi), extrato de semente de uva 
(Vitis vinifera), arónia (Aronia melanocarpa), 4Life 
Tri-Factor Formula (obtido a partir de colostro 
(leite) e gema de ovo), algas em pó (Laminaria 
digitata), água, L-selenometionina, e quercetina 
di-hidratada. 
Este produto pode conter vestígios de peixe e/ou crustáceos.

4Life Transfer Factor Recall™: Antiaglomerante 
(celulose microcristalina), óxido de magnésio, 
estabilizador (gelatina), colina (soja), brahmi 
(Bacopa monnieri (L.) Pennell), ginkgo (Ginkgo 
biloba L.), 4Life Tri-Factor™ Formula (criada a 
partir de colostro bovino (leite) e gema de ovo), 
gluconato de magnésio, L-cisteína, L-tirosina, 
L-glutamina, antiaglomerante (ácido esteárico), 
água, antiaglomerante (dióxido de silício), e 
corante (betacaroteno).

4Life Transfer Factor Reflexion™: Extrato de palha 
de aveia (Avena sativa L.), L-teanina, agente de 
revestimento (hidroxipropilmetilcelulose), 4Life
Tri-Factor™ Formula (composta por colostro 
(leite) e gema de ovo), agente antiaglomerante 
(estearato de magnésio), água e agente 
antiaglomerante (dióxido de silício).

4Life Transfer Factor Vista™:  Maltodextrina, 
estabilizador (hidroxipropil metilcelulose), 
luteína, 4Life Tri-Factor™ Formula (colostro (leite) 
e gema de ovo), ácido L-ascórbico, acetato 
de d-alfa tocoferol, zeaxantina, astaxantina, 
gluconato de zinco, extrato de mirtilo (Vaccinium 
myrtillus L.), espirulina em pó (Spirulina Turpin 
ex Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) 
Geitler)), bioflavonoides cítricos, antiaglomerante 
(ácido esteárico), extrato de groselha preta 
(Ribes nigrum L.), extrato de folha de ginkgo 
(Ginkgo biloba L.), amora-silvestre em pó 
(Rubus fruticosus L.), 6-palmitato de L-ascorbilo, 
palmitato de retinol, betacaroteno, água e 
antioxidante (ácido ascórbico).

PRODUTOS RIOVIDA™

______________________

4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula: 
Sumo de maçã (Malus domestica), sumo de 
mirtilo (Vaccinium myrtillus), sumo de uva (Vitis 
vinifera), espessante (glicerina), sumo de romã 
(Punica granatum), sumo de baga de sabugueiro 
(Sambucus nigra), 4Life Tri-Factor™ Formula 
(obtido a partir de colostro (leite) e gema de ovo), 
ácido L-ascórbico, aroma de creme de frutos
silvestres, polpa de baga de açaí em pó (Euterpe 
oleracea), agente antiespuma (dióxido de silício).
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4Life Transfer Factor RioVida Burst™ Tri-Factor 
Formula: 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, ácido L-ascórbico, 
emulsionante (monoglicéridos).

4Life Transfer Factor RioVida Stix™ Tri-Factor 
Formula: Frutose, intensificador de sabor (ácido 
cítrico), sabor a uva, agente de volume (goma 
arábica), 4Life Tri-Factor™ Formula (colostro (leite) 
e gema de ovo), sabor a romã-açaí, pó de
cenoura (Daucus carota), pó de maçã (Malus 
domestica), pó de fruto de açaí (Euterpe oleracea), 
pó de mirtilo (Vaccinium myrtilloides Michx.), 
sabor a sabugueiro, pó de sabugueiro (Sambucus 
nigra), cloreto de sódio, cloreto de potássio, pó de
uva (Vitis vinifera), e edulcorante (sucralose).

PRODUTOS RITESTART™

_______________________

RiteStart, CÁPSULA MULTIPLEX™: 
Fosfato tricálcico, 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.

RiteStart, CÁPSULA TRANSFER FACTOR PLUS™ 
TRI-FACTOR™ FORMULA: 4Life Tri-Factor Formula 
(criada a partir de colostro (leite) e gema de ovo), 
extrato de sementes de soja (Glycine max), inositol 
hexafosfato, 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), cogumelo 
maitake (Grifola frondosa), cogumelo shiitake

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

RiteStart, CÁPSULA DE GELATINA ESSENTIAL 
FATTY ACID COMPLEX: Óleo de Peixe, gelatina, 
água, agente de revestimento (glicerina), óleo de 
linhaça (Linum usitatissimum), óleo de semente 
de borragem (Borago officinalis), óleo de semente 
de cártamo (Carthamus tinctorius), conservante 
(extrato rico em tocoferol).

DIGEST4LIFE™
________________________

Fibre System Plus™: Farelo de arroz (Oryza 
sativa), estabilizante (hidroxipropilmetilcelulose), 
pó de tegumento de psyllium/psílio (Plantago 
ovata), pó de fruto de arando vermelho 
(Vaccinium macrocarpon), pó de semente 
de abóbora (Cucurbita pepo), pó de fruto de 
cravinho (Syzygium aromaticum), pó de fruto 
de maçã (Malus domestica), pó de casca de 
cascara sagrada (Rhamnus purshiana), pó de 
rizoma de gengibre (Zingiber officinale), pó de 
fruto de pimenta preta (Piper nigrum), pó de 
raíz de genciana amarela (Gentiana lutea L.), 
pó de casca de ulmeiro vermelho (Ulmus rubra 
Muhl.), pó de raíz de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra 
L.), bromelaína, papaína, pó de folha de salsa 
cultivada (Petroselinum crispum Mill.), pó de 
fruta de ameixa europeia (Prunus domesticus), 
pó de folha de salva (Salvia officinalis L.), extrato 
de casca de amieiro negro (Rhamnus frangula), 
antiaglomerante (estearato de magnésio), pó 
de raíz de malvavisco (Althaea officinalis L.), pó 
de fruto de lúpulo (Humulus lupulus L.), polén 
de abelha, pó de flor de camomila de Castela 
(Matricaria recutita L.), pó de musgo de Irlanda 
(Chondrus crispus), pó de semente da alfarroba 
(Ceratonia siliqua), estabilizante (goma de 
xantana), pó de fruta de papaia (Carica papaya L.), 
extrato de fruta de ananás (Ananans comosus), e 
espirulina (Arthrospira platensis).
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PRE/O™: Galactooligossacarídeos, fibra de milho, 
frutooligossacarídeos, óleo de coco totalmente 
hidrogenado (Cocos nucifera), açúcar de cana, 
maltodextrina, 4Life Tri-Factor Formula (obtido a 
partir de colostro (leite) e gema de ovo), gelatina 
de peixe, sabor natural a limão, espessante 
(glicerina), Bifidobacterium longum subsp. 
infantis, cloreto de sódio, emulsionante (leticina 
de soja), Bifidobacterium longum, estabilizador 
(pectinas), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, edulcorante (glicosídeos de esteviol) 
e Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

Super Detox™: Flor de trevo vermelho em pó 
(Trifolium pratense L.), extracto de fruto de cardo 
mariano (Silybum marianum), gelatina, extracto 
de folha de dente de leão (Taraxacum officinale), 
extracto de semente e de folha de bróculos 
(Brassica oleracea L. var. italica Plenck), extracto 
de folha de alcachofra (Cynara scolymus L.), e óleo 
de colza.

4LIFETRANSFORM™
__________________________

4LifeTransform Burn™: Citrinos (Citrus paradisi, 
Citrus sinensis, e Citrus aurantium) extratos 
de frutos, extrato de raiz de Coleus forskohlii, 
hidroxipropilmetilcelulose, extrato de semente 
de manga Africana (Irvingia gabonensis), 
diidrocapsiato, água, óleo de raiz de gengibre, e 
agente antiaglomerante (estearato de magnésio).

4LifeTransform Man: L-citrulina, complexo 
de bioflavonoides de frutos cítricos, agente 
de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose), 
extrato de raiz de Panax ginseng, colecalciferol, 
triglicéridos de cadeia média e água

4LifeTransform Woman: L-citrulina, agente de 
revestimento (hidroxipropilmetilcelulose), extrato 
de semente de onagra (Oenothera biennis), extrato 
de erva beldroega (Portulaca oleracea L.), agente 
antiaglomerante (estearato de magnésio), óleo de 
triglicéridos de cadeia média, e água.

ChitoCarb BLX™: Chitosano (crustáceos), agente 
de revestimento (hydroxypropylmethylcellulose), 
agente antiaglomerante (fosfato de cálcio), feijão 
branco (Phaseolus vulgaris) extrato de levedura 
(Saccharomyces cerevisiae), extrato de pitaia 
(Hylocereus undulates), e água.

PRO-TF™ Chocolate: Soro de leite (soja), 
maltodextrina, proteína de clara de ovo, cacau em 
pó, aroma natural de chocolate, triglicerídeos de 
cadeia média, 4Life Tri-Factor™ Formula (feita
a partir de colostro (leite) e gema de ovo), cloreto 
de sódio, espessantes (goma xantana,
carboximetilcelulose), edulcorantes (sucralose, 
acessulfame K).

PRO-TF Baunilha: Soro de leite (soja), 
maltodextrina, proteína de clara de ovo, sabor 
natural de creme de baunilha, espessante (goma 
guar), 4Life Tri-Factor Formula (criada a partir 
colostro (leite) e pó de gema de ovo), triglicéridos 
de cadeia média, cloreto de sódio, edulcorantes
(sucralose, acesulfame K).

Renuvo: Extrato de raíz de rhaponticum 
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin), extrato 
de fruto de schisandra (Schisandra chinensis 
(Kurcz.) Baill.), gelatina, L-carnitina, extrato de 
folha de chá verde (Camellia sinensis L. Kuntze), 
extrato de raíz de erva-moura-sonífera (Withania 
somnifera L. Dunal), 4Life Tri-Factor™ Formula 
(criada a partir de colostro bovino (leite) e gema 
de ovo), extrato de raíz de curcuma (Curcuma 
longa L.), extrato de raíz de sanguinária-do-Japão 
(Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), extrato 
de fruto de pimenta negra (Piper nigrum L.), e 
agente anti-aglomerante (dióxido de silício).

PRODUTOS ENERGÉTICOS
__________________________

Energy Go Stix™ Berry: Isomaltulose, regulador de 
acidez (ácido cítrico), L-glutamina, taurina, sabor a 
framboesa, sabor a baunilha, extrato de folhas de 
chá verde (Camellia sinensis L. Kuntze), L-arginina, 
sabor a morango, extrato de folhas
de erva maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil), sabor 
a arando, agente antiaglomerante (dióxido de 
silício), corante (vermelho beterraba), adoçante 
(sucralose), extrato de grãos de guaraná (Paullinia 
cupana Kunth., Bonpl. et Kunth),
corante (carotenoides), 4Life Transfer Factor™ 
Formula (colostro (leite) e gema de ovo), e 
intensificador de sabor (acetato de sódio).
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Energy Go Stix™ Tropical: Maltodextrina, taurina, 
extrato de folha de chá verde (Camellia sinensis), 
L-arginina, L-glutamina, regulador de acidez (ácido 
málico), sabor natural a manga, extrato de folha 
de erva-mate (Ilex paraguariensis), creatina, sabor 
natural tipo maracujá, betacaroteno,
agente antiaglomerante (dióxido de silício), 
regulador de acidez (ácido cítrico), sabor natural a 
maracujá, L-ornitina alfa cetoglutarato,
L-carnitina, extrato de raiz de ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus), extrato de semente 
de guaraná (Paullinia cupana), extrato de raiz de 
maca (Lepidium meyenii ), 4Life Transfer Factor™ 
(composto de colostro (leite) e gema de ovo), 
edulcorante (sucralose), extrato de cereja, sabor 
natural a ananás, extrato de raiz de rhodiola 
(Rhodiola rosea), extrato de raiz de ginseng 
americano (Panax quinquefolium), extrato de raiz 
de ginseng coreano (Panax ginseng), edulcorante
(acessulfame de potássio) e nitrato de crómio.

CUIDADOS DA PELE äKwä
__________________________

Óleo/Espuma de Limpeza First Wave: Água, 
glicerina, dipropilenoglicol, betaína de coco, 
glucósido de coco, copolímero de acrilato, laurato 
de poligliceril-10, taurato de metil cocoyl de 
sódio, 1,2-hexanediol, água de folhas de Camellia 
sinensis, água do mar, filtrado de fermento de 
arroz (sake), extrato de Cucurbita pepo (abóbora), 
fermento de Saccharomyces, bioflavonoides, 
extrato de Brassica oleracea italica (brócolo), 
extrato de folha de Aloe barbadensis, óleo de 
semente de Helianthus annuus (girassol), óleo de 
fruto de Oleaeuropaea (oliveira), óleo de Geranium 
maculatum, óleo de Citrus aurantium bergamia 
(bergamota), óleo de Cymbopogon martini, óleo de 
Lavandula angustifolia (lavanda), extrato de Citrus 
junos, extrato de folha de Pinus densiflora, óleo 
de flor de Anthemis nobilis, extrato de Artemisia 
annua, óleo de casca de Citrus aurantium dulcis 
(laranja), etilhexilglicerina, glicinato de cocoyl de 
potássio, cloreto de sódio, trometamina, cocoato 
de potássio, propanediol, triglicerídeo caprílico/
cáprico, EDTA disódico, carboxilato de lauril glicol 
de sódio, caprilil glicol e butilenoglicol.

Tónico 4 em 1 Glacier Glow: Água de folhas 
de Camellia sinensis, isopentildiol, glicerina, 
butilenoglicol, 1,2-hexanediol, niacinamida, água, 
fermento de Saccharomyces, água de rosas de 
Rosa damascena, adenosina, extrato de Undaria 
pinnatifida, extrato de Laminaria japonica, extrato 
de Hizikia fusiforme, extrato de Centella asiatica, 
extrato de raiz de Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), 
extrato de folha de Camellia sinensis, extrato de 
folha de Rosmarinus officinalis (alecrim), extrato 
de flor de Matricaria recutita (camomila), extrato 
de raiz de Scutellaria baicalensis, extrato de raiz de 
Polygonum cuspidatum, extrato de flor de Camellia 
japonica, extrato de Andrographis paniculata, 
extrato de fruto de Morus nigra, alantoína, extrato 
de casca de Citrus unshiu, etilhexilglicerina, 
propanediol, betaína e EDTA disódico.

Essência de Vitaminas Precious Pool:  
Água de folhas de Camellia sinensis, 
isopentildiol, butilenoglicol, dipropilenoglicol, 
cetil etilhexanoato, metil gluceth-20, 
niacinamida, 1,2-hexanediol, diestearato de 
poligliceril-3, octildodecanol, água, fermento 
de Saccharomyces, adenosina, glucósido de 
ascorbilo, extrato de lisado de Saccharomyces, 
extrato de Acer saccharum (bordo de açúcar), 
extrato de Centella asiatica, extrato de raiz de 
Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), extrato de raiz 
de Scutellaria baicalensis, extrato de folha de 
Rosmarinus officinalis (alecrim), extrato de folha 
de Camellia sinensis, extrato de flor de Camellia 
japonica, arginina, alantoína, pantenol, extrato 
de casca de Citrus unshiu, extrato de fruto 
de Morus nigra, óleo de Cymbopogon martini, 
óleo de Lavandula angustifolia (lavanda), óleo 
de flor de Anthemis nobilis, extrato de flor de 
Matricaria recutita (camomila), óleo de Geranium 
maculatum, extrato de raiz de Polygonum 
cuspidatum, extrato de Andrographis paniculata, 
óleo de Citrus aurantium bergamia (bergamota), 
óleo de casca de Citrusaurantium dulcis (laranja), 
betaína, etilhexilglicerina, citrato de estearato de 
glicerilo, carbómero, propanediol e caprilil glicol.

Creme de Olhos Ripple Refine: Água de folhas 
de Camellia sinensis, glicerina, butilenoglicol, 
polideceno hidrogenado, triglicerídeo 
caprílico/cáprico, diestearato de poligliceril-3, 
1,2-hexanediol, álcool cetearílico, niacinamida, 
óleo de fruto de Olea europaea (oliveira), água, 
manteiga de Butyrospermum parkii (karité), extrato 
de Tremella fuciformis (cogumelo), hialuronato de 
sódio, fermento de Saccharomyces, glucósido de 
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ascorbilo, adenosina, extrato de Cucumis sativus 
(pepino), sumo de Bambusa arundinacea, extrato 
de Centella asiatica, extrato de folha de Camellia 
sinensis, óleo de flor de Anthemis nobilis, extrato 
de raiz de Polygonum cuspidatum, extrato de raiz 
de Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), extrato de folha de 
Rosmarinus officinalis (alecrim), extrato de raiz de 
Scutellaria baicalensis, extrato de flor de Camellia 
japonica, extrato de fruto de Morus nigra, extrato 
de casca de Citrus unshiu, óleo de Lavandula 
angustifolia (lavanda), extrato de Andrographis 
paniculate, óleo de Citrus aurantium bergamia 
(bergamota), óleo de Geranium maculatum, óleo 
de casca de Citrus aurantium dulcis (laranja), 
óleo de Cymbopogon martini, extrato de flor de 
Matricaria recutita (camomila), betaína, estearato 
de glicerilo, citrato de estearato de glicerilo, 
etilhexilglicerina, isoestearato de sorbitano, 
EDTA disódico, propanediol, álcool behenílico, 
diestearato de poligliceril-3 metilglucose, 
copolímero de acriloildimetiltaurato de amónio/
VP, copolímero de hidroxietilacrilato/taurato de 
acriloildimetil sódico e caprilil glicol.

Máscara de Lama Vulcânica LavaPure:  Água 
de folhas de Camellia sinensis, caulino, glicerina, 
bentonite, butilenoglicol, silicato de alumínio e 
magnésio, carvão em pó, 1,2-hexanediol, cinza 
vulcânica, extrato de semente de Coix lacryma-jobi 
Ma-yuen, caroço de Prunus armeniaca (alperce) 
em pó, casca de Juglans regia (noz) em pó, extrato 
de Glycine max (soja), bioflavonoides, extrato 
de folha de Aloe barbadensis, extrato de Oryza 
sativa (arroz), extrato de farelo de Oryza sativa 
(arroz), extrato de semente de Sesamum indicum 
(sésamo), óleo de Geranium maculatum, extrato 
de grão de Avena sativa (aveia), extrato de folha 
de Pinus densiflora, extrato de Citrus junos, extrato 
de Artemisia annua, óleo de Lavandula angustifolia 
(lavanda), óleo de Citrus aurantium bergamia 
(bergamota), fermento de Saccharomyces, óleo 
de Cymbopogon martini, extrato de Brassica 
oleracea italica (brócolo), extrato de semente 
de Phaseolus radiatus, óleo de flor de Anthemis 
nobilis, sílica, água, goma xantana, óleo de 
casca de Citrus aurantium dulcis (laranja), 
etilhexilglicerina, propanediol, EDTA disódico, 
hidroxiacetofenona, C12-14 pareth-12, caprilil 
glicol, pentilenoglicol e dipropilenoglicol. 

Creme Hidratante RainBurst:  Água de folhas 
de Camellia sinensis, água, butilenoglicol, cetil 
etilhexanoato, octildodecanol, glicerina, álcool 
cetílico, dilinoleato de dímero de fitoesteril/
isostearil,  diestearato de poligliceril-3 
metilglucose, óleo de semente de Simmondsia 
chinensis (jojoba), niacinamida, óleo vegetal 
hidrogenado, cera de abelhas, 1,2-hexanediol, 
extrato de raiz de Panax ginseng, adenosina, 
extrato de Centella asiatica, hialuronato de sódio, 
fermento de Saccharomyces, extrato de mel, 
extrato de Andrographis paniculata, sumo de 
Betula platyphylla japonica, extrato de raiz de 
Scutellaria baicalensis, pantenol, extrato de raiz 
de Polygonum cuspidatum, extrato de folha de 
Camellia sinensis, extrato de raiz de Glycyrrhiza 
glabra (alcaçuz), extrato de folha de Rosmarinus 
officinalis (alecrim), óleo de flor de Anthemis 
nobilis, extrato de fruto de Morus nigra, extrato de 
flor de Matricaria recutita (camomila), extrato de 
casca de Citrus unshiu, óleo de Citrus aurantium 
bergamia (bergamota), óleo de Lavandula 
angustifolia (lavanda), extrato de flor de Camellia 
japonica, óleo de Cymbopogon martini, óleo de 
Geranium maculatum, óleo de casca de Citrus 
aurantium dulcis (laranja), hidroxiacetofenona, 
estearato de glicerilo, triglicerídeo caprílico/
cáprico, EDTA disódico, etilhexilglicerina, 
cera microcristalina, estearato de glicerilo SE, 
copolímero de acriloildimetiltaurato de amónio/VP, 
propanediol, bis-digliceril poliaciladipato-2, caprilil 
glicol, pentilenoglicol e dipropilenoglicol.

Máscara de Tecido Royal Bath: 
Água, glicerina, butilenoglicol, niacinamida, filtrado 
de Lactobacillus/fermento lácteo, adenosina, 
ácido hialurónico, hialuronato de sódio, polímero 
cruzado de hialuronato de sódio,  ácido hialurónico 
hidrolisado, hialuronato de sódio hidrolisado, 
colostro, gema de ovo em pó, extrato de folha de 
Camellia sinensis, extrato de raiz de Glycyrrhiza 
glabra (alcaçuz), glicirrizinato de dipotássio, 
pantenol, extrato de raiz de Zingiber officinale 
(gengibre), extrato de raiz de Coptis chinensis, 
alantoína, arginina, extrato de Citrus limon (limão), 
óleo de Citrus nobilis (tangerina), óleo de folha de 
Eucalyptus globulus, óleo de Geranium maculatum, 
óleo de Lavandula angustifolia (lavanda), óleo 
de Pinus palustris, trealose, etilhexilglicerina, 
carbómero, hidroxietilcelulose, 1,2-hexanediol, 
EDTA disódico, óleo de rícino hidrogenado PEG-60 
e pentilenoglicol.
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CUIDADOS PESSOAIS 4LIFE
______________________
enummi™ Body Lotion:  água, óleo de carthamus 
tinctorius, glicerina, óleo de semente de 
helianthus annuus, estearato de glicerilo, 
ácido esteárico, manteiga de butyrospermum 
parkii, triglicerídeo caprílico/cáprico/mirístico/
esteárico, álcool cetílico, estearoil lactilato de 
sódio, extrato de hordeum distichon, fenoxietanol, 
ciclopentasiloxano, caprililglicol, trietanolamina, 
acetato de tocoferol, extrato de camelia sinensis, 
dimeticona, colostro, carbómero, extrato de 
santalum album, extrato de casca de felodendro 
amurense, extrato de moringa pterigosperma, 
ciclohexasiloxano, perfume, estearato de PEG-100, 
alantoína, PCA sódico, limoneno, ácido sórbico, 
gema de ovo desidratada, EDTA dissódico, 
leuconostoc/filtrado de fermento de raiz de 
rabanete, hexil cinamal, gel de aloe barbadensis, 
linalol, lilial, citronelol, fosfolipídios, geraniol, 
palmitato de retinil e palmitato de ascorbilo.

4Life Transfer Factor™ Renewall™: Água, colostro, 
acetato de PPG-2 isoceteth-20, butilenoglicol, 
trietanolamina, polissorbato 20, carbómero, 
fenoxietanol, caprilil glicol, dimeticona copoliol, 
hexilenoglicol, etilhexilglicerina, gel de Aloe 
barbadensis, EDTA disódico, óleo de Eucalyptus 
globulus, óleo de Rosmarinus officinalis, pantenol, 
alantoína, glicerina, polissacarídeos de levedura, 
PCA de sódio, extrato de Anthemis nobilis, 
carragenina, propilenoglicol, ácido cítrico e extrato 
de Lavandula angustifolia.

BEM-ESTAR BÁSICO
_______________________

Essential Fatty Acid Complex: Óleo de Peixe, 
gelatina, água, agente de revestimento (glicerina), 
óleo de linhaça (Linum usitatissimum), óleo de 
semente de borragem (Borago officinalis), óleo 
de semente de cártamo (Carthamus tinctorius), 
conservante (extrato rico em tocoferol).

Fórmula de Dia Fibro AMJ™:  Cloridrato 
de glucosamina (caranguejo e camarão 
(crustáceos)), ácido (ácido málico), óxido
de magnésio, agente de revestimento (gelatina),
metilsulfonilmetano, pó de cartilagem bovina, pó 
de folha de hortelã-pimenta (Hortelã x Pimenta), 
extrato de resina de Boswellia serrata, água,
agente antiaglomerante (ácido esteárico), N-acetil-
L-cisteína, aroma de hortelã-pimenta,
cloridrato de piridoxina, bromelína, extrato de 
semente de uva (Vitis vinifera), L-cisteína,
extrato de raiz de garra do diabo (Harpagophytum 
procumbens), ácido alfa lipóico, e agente 
antiaglomerante (dióxido de silício).

4Life Fortify™:  Para consultar a lista de 
ingredientes, visite 4life.com.



Inscreva-se
no Loyalty Program  
encomendando os seus 
produtos favoritos  com 
envio automático.

Ganhe
15% de reembolso em  
Loyalty Points.

Converta
Loyalty Points em  produtos 
4Life GRÁTIS  à sua escolha!

Receba
o Produto Bónus do Mês 
enquanto mantiver  uma 
encomenda mensal do 
Loyalty  Program de 125LP!

O que vai fazer com os  seus produtos grátis?
Revender com lucro • Usufruir dos mesmos • Partilhar com um amigo

Comece a ganhar produtos 
grátis hoje mesmo!



A Empresa do Sistema 
Imunitário faz 25 anos

Começámos com uma paixão pelas ciências do sistema 
imunitário. Um quarto de século depois, o nosso entusiasmo 
é maior do que nunca.

— David Lisonbee | Founder & Charman of the Board


