4LIFE TRANSFER FACTOR™

RiteStar t

™

PARA COMEÇAR BEM O DIA
Unisex Formula
Um dos produtos de maior êxito, RiteStart contém todos
os componentes essenciais para uma boa nutrição, com a
vantagem adicional de 4LifeTransfer Factor Plus Tri-Factor
Formula. Com vitaminas, sais minerais,
ácidos gordos essenciais (incluindo
ómega 3 e 6) e uma combinação
de potentes antioxidantes, estes
práticos pacotes fazem com que os
suplementos diários sejam simples e
sem complicações.
CADA PACOTE CONTÉM:
• 1 Cápsula de BioEFA ™
• 1 Cápsula antioxidante
• 1 Cápsula multiplex
• 1 Cápsula de Transfer Factor™ Plus
VIDA ATIVA
TRI-FACTOR
FORMULA

PACOTES

30

INGREDIENTES
CÁPSULA MULTIPLEX: Fosfato tricálcio, antiaglomerante (celulose microcristalina),
estabilizador (gelatina), óxido de magnésio, ácido ascórbico, agente de carga (estearato
de magnésio), biotina, sulfato ferroso, betacaroteno, niacinamida, gluconato de cobre,
antiaglomerante (dióxido de silício), acetato de D-alfa-tocoferol, D-pantotenato de
cálcio, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, colecalciferol, riboflavina,
cianocobalamina e ácido pteroilmonoglutâmico.
CÁPSULA TRANSFER FACTOR PLUS: 4Life Tri-Factor Formula (criada a partir de colostro
(leite) e gema de ovo), inositol hexafosfato, extrato de sementes de soja (Glycine max),
estabilizador (gelatina), gluconato de zinco, cordyceps sinensis (Cordyceps sinensis),
fermento de padeiro, cogumelo do sol (Agaricus blazei), aloé (Aloe barbadensis), extrato
de sementes de aveia (Avena sativa), fungo maitake (Grifola frondosa), cogumelo shitake
(Lentinus edodes), antiaglomerante (estearato de magnésio) e antiaglomerante (dióxido de
silício).
CÁPSULA ANTIOXIDANTE: Chá (Camellia sinensis), bioflavonoides de limão,
estabilizador (gelatina), acerola (Malpighia glabra), cúrcuma (Curcuma longa), agente
de carga (celulose microcristalina), videira (Vitis vinífera), pinheiro bravo (Pinus maritima),
antiaglomerante (estearato de magnésio) e antiaglomerante (dióxido de silício).
CÁPSULA DE BIOEFA: Óleo de peixe, estabilizador (gelatina de origem porcina), óleo
de sementes de linho cultivado (Linum usitatissimum), agente de revestimento (glicerina),
óleo de sementes de borragem (Borago officinalis), óleo de sementes de cártamo
(Carthamus tinctorius), água e conservante (extrato rico em tocoferóis).

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!

