
Porquê a 4Life?
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Não interessa o que procura —
excelente apoio ao bem-estar,  
liberdade financeira, ou um 
rendimento extra, disponibilidade 
de tempo ou uma oportunidade para 
marcar a diferença através da 4Life®. 
Está em boa companhia.
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 Quem somos

  De forma clara
               e

      concisa

* Os produtos 4Life não têm por objectivo diagnosticar, curar, tratar ou prevenir quaisquer doenças. 

A 4Life® foi edificada sobre três pilares 

básicos: Ciência, Êxito e Serviço.

Ciência 
Promovendo a um nível superior o bem-estar e a qualidade de vida com o mais 
revolucionário apoio imunitário* dos produtos 4Life Transfer Factor®. 

Êxito
Proporcionando às pessoas uma oportunidade incomparável de realizar os seus sonhos 
e obter a sua própria autonomia financeira através da Oportunidade 4Life e do Life 
Rewards Plan™.

Serviço 
O nosso objectivo é edificar vidas, famílias e comunidades em todo o mundo através da 
Oportunidade 4Life, e do trabalho humanitário levado a cabo pela Foundation 4Life™.



O coração da 4Life®—No verdadeiro coração 
da 4Life existe um interesse real por ver as pessoas a 
destacarem-se em todos os níveis.  Chamamos a isso: 
“Juntos, Edificando Vidas™”.

Juntos—O nosso êxito depende do seu êxito.  Existe uma grande comunhão 
entre os funcionários da 4Life e os distribuidores, que confirma a verdadeira razão 
pela qual o trabalho em equipe é tão poderoso. 
Você faz parte de algo – você é a 4Life.

Edificando—Melhorar vidas começa por si . Ao conhecer e utilizar os produtos 
bem como o Life Rewards Plan, apercebe-se que não há melhor companhia do que 
a 4Life para o ajudar a descobrir um fantástico suporte de bem-estar, e um enorme 
progresso financeiro a través de uma grande empresa.

Vidas—Como distribuidor da 4Life, você vai entender que cada pessoa no mundo 
é única e importante. E nisso estamos totalmente de acordo. Na 4Life, estamos 
centrados nas necessidades pessoais, na motivação pessoal e no cumprimento 
dos objectivos pessoais. Não existe limite para o que podemos conseguir quando 
trabalhamos juntos – onde quer que um produto 4Life seja vendido, onde quer 
que um Distribuidor da 4Life apresente a oportunidade, ou quando quer que 
os membros da equipe corporativa da 4Life e os distribuidores trabalhem para 
construir, crescer e edificar. Juntos, Edificando Vidas. Isto é a 4Life.

Investigação e 
Desenvolvimento
A nossa equipa interna de Investigação e  Desenvolvimento 
está sempre em ação, explorando novos e inovadores meios 
para promover o bem-estar através do apoio ao sistema 
imunológico. E como se isso não fosse suficiente, a 4Life 
também conta com um Conselho de Ciências Médicas, 
composto por médicos, bioquímicos e especialistas em 
imunologia, nutricionistas e criadores de novas fórmulas.
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Transfer Factor 
En 4Life® seguimos avanzando en lo que se trata de 
tecnología de los factores de transferencia—la ciencia de 
la extracción, suministro, prueba e innovación de moléculas 
de factores de transferencia.

Patentes 
4Life fue la primera compañía en obtener los derechos de 
extracción factores de transferencia del calostro bovino 
(1998); pero no nos conformamos con eso. Ahora también 
contamos con 2 patentes más: El proceso de extracción de 
los factores de transferencia de la yema de huevo de gallina y 
técnicas de manufactura exclusivas (2005) , la patente de la 
composición del 4Life Transfer Factor Cardio® (2010) y, la más 
reciente, la patente de la composición del Transfer Factor® 
RioVida Burst® Tri-Factor® Formula (2015).

En la actualidad, 4Life posee cuatro patentes en Estados 
Unidos y 30 patentes internacionales.

A história da 4Life® começa com duas pessoas de destaque: Os 

fundadores David e Bianca Lisonbee. O que começo como um 

simples desejo de melhorar a sua própria saúde e a saúde da 

sua família, rapidamente se transformou numa pesquisa para 

proporcionar uma vida óptima às pessoas de todo o mundo. 

 
Ao longo de mais de 20 anos de investigação em suplementos alimentares, David 
e Bianca aperceberam-se que o sistema imunológico era a chave para sustentar o 
bem-estar de todo o corpo. Enquanto que outras pessoas procuravam frutas exóticas 
em locais remotos, David procurou a solução no próprio corpo humano. Aquilo que 
descobriu originou uma revolução no bem-estar – um processo patenteado de extração 
de moléculas muito pequenas, denominadas fatores de transferência. Os fatores de 
transferência são tão diferentes, tão revolucionários e tão eficazes, que David e Bianca 
souberam simplesmente que tinham de os fazer chegar ao mundo através da inteligente 
indústria do Marketing Multinível. 

Todas as grandes histórias
                              têm o seu começo, 

  este é o nosso
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Patentes
A 4Life foi a primeira empresa a obter licença para utilização 
da patente da extração de fatores de transferência do 
colostro bovino; mas não nos conformamos com isso. 
Contamos agora com duas patentes exclusivas: O processo 
de extração dos fatores de transferência da gema do ovo de 
galinha e técnicas de fabricação exclusivas. 

A introdução dos fatores de transferência através do 
Marketing Multinível, teria sido suficiente para a maior parte 
das empresas. Mas não para a 4Life. Isto é só o início.

Cronologia dos nossos progressos
Início dos anos 90—David Lisonbee começa a sua investigação.
1997— David Lisonbee descobre a ciência dos factores de transferência.
1998— David e Bianca obtêm a licença para a primeira patente e introduzem no mercado o 4Life Transfer Factor® 

Clássic. É aberto o primeiro escritório da 4Life, em Orem, Utah.
1999—  A 4Life avança na tecnologia Transfer Factor até ao ponto de produzir a formulação do primeiro produto 

da 4Life Transfer Factor Plus®.
2000— A 4 Life muda-se para Sandy, Utah: abre um escritório na Nova Zelândia
2001— A 4Life abre um escritório no Japão.
2002— A 4Life lança o Transfer Factor Cardio®, o primeiro Targeted Transfer Factor®; abre também um escritório 

na Austrália. Patente dos factores de transferência extraídos do ovo de galinha.
2003— A 4Life é reconhecida como sendo a Nº15 da lista da revista Inc. que indica as empresas de propriedade 

privada de mais rápido crescimento; abre um escritório na Coreia e pontos de entrega na Europa e na 
Rússia.

2004— A 4Life lança as fórmulas avançadas de Transfer Factor; abre escritórios no México, Singapura e Malásia.
2005— A 4Life obtém as patentes das suas técnicas exclusivas de fabricação e lança novos produtos, incluindo o 

4Life Transfer Factor RioVida®; abre escritórios em Taiwan.
2006— A 4Life lança o 4Life Transfer Factor Belle Vie®; abre um escritório na Tailândia e nas Filipinas.Nascimento 

da Foundation 4Life™

2007— A 4Life abre escritórios na Colômbia e em Espanha; lançamento da fórmula  Tri-Factor™.
2008—  A 4Life abre escritórios na Índia e em Hong-Kong. A 4Life celebra 10 anos de Ciência, Êxito 

e Serviço.
2009—  A 4Life lança o RioVida Burst no decurso do evento Illuminate 09, a convenção Internacional em Orlando, 

Florida. A 4Life é reconhecida como uma das 100 melhores empresas mundiais de venda directa. Abre 
escritórios no Chile e no Peru.

2010— A 4Life obtém a patente da composição do 4Life Transfer Factor® Cardio. Abre escritórios na 
             Costa Rica e no Equador.
2011— A 4Life abre escritórios na Indonésia. Record histórico de vendas e de novos Distribuidores.
2012— A 4Life foi homenageada como um dos melhores na venda direta ao receber o Prémio Ethos 
             na sub-categoria de Reconhecimento para o seu portal,  my4lifesuccess.com. 
             4Life está entre as 50 maiores empresas da lista Global 100 da Direct Selling News
2013— A 4Life abre escritório no Brazil; lançamento da 4Life Transfer Factor Renuvo™.
2014—  A 4Life abre escritório em Hamburgo, Alemanha.
2015— Lançamento da PRO-TF.Os produtos 4Life não têm por objectivo diagnosticar, curar, tratar ou prevenir quaisquer doenças. 
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Venha obter

             o seu
Um produto de primeira qualidade como o 4Life Transfer 
Factor® constitui por si só  uma grande oportunidade 
financeira, mas a 4Life® não se  ficaria por aqui. 
Combinamos a maravilha de 4Life Transfer Factor com um 
plano de compensações brilhante, equilibrado e generoso, 
proporcionando uma oportunidade que muda realmente as 
vidas.

A beleza está no equilíbrio
Não interessa se você é um principiante no marketing multinível, ou um especialista 
em negócios, o nosso Life Rewards™ paga muito bem em todos os aspectos. 
Contamos com programas que lhe permitem ganhar dinheiro de forma imediata*, 
e compensações que o recompensam durante muito tempo depois de ter 
estabelecido o seu negócio de sucesso da 4Life.

* Os rendimentos dos distribuidores variam em função de diversos fatores; assim, as declarações da 4Life relativamente 
aos rendimentos dos distribuidores em materiais impressos e na sua página de internet, não têm como objectivo garantir 
qualquer resultado em particular, mas apenas mostrar o que é possível com base nos dados históricos de um grande número de 
distribuidores da 4Life. Para consultar em detalhe os rendimentos anuais da 4Life, ou para receber informação mais recente acerca 
dos rendimentos dos distribuidores, por favor contacte o Departamento de Apoio ao Distribuidor através do número 800.789.880. 
Os rendimentos da 4Life são gerados pelo volume de facturação pessoal e de grupo e em função do esforço pessoal e de 
desenvolvimento da organização. 
A 4Life não paga qualquer quantia pelo simples facto de alguém apresentar um novo distribuidor.



portugal.4life.com  |  9

Power Pool
Ao participar no Power Pool, tem possibilidade de ganhar um dinheiro extra para 
si, construir uma organização sólida e começar a avançar nos patamares da 4Life® 
de acordo com as suas realizações. E como se tudo isto fosse pouco, também pode 
participar num sorteio para ganhar o Great Escape, umas férias de autêntico luxo 
que incluem uma formação exclusiva em liderança e produtos ministrada pelos 
executivos da 4Life.

Rapid Rewards
Leve uma fabulosa comissão de 25% sobre os LP da primeira encomenda realizada 
por cada novo distribuidor que inscreva pessoalmente.*

Comissões infinitas 
Com a 4Life as recompensas estão sempre a chegar... a chegar... a chegar. O pagamento 
das nossas comissões, em termos de profundidade do nosso plano de compensações, é 
muito superior ao de outras empresas da indústria, o que se traduz num dos aspectos mais 
importantes do Marketing Multinível – a magia do rendimento residual.

* Os pagamentos do primeiro e segundo níveis são investidos na primeira compra com LP. O distribuidor que se inscreve recebe 
25% e o distribuidor que se encontra na primeira linha ascendente recebe 2%. O distribuidor seguinte na linha ascendente 
recebe 5%. O restante pagamento continuará a ser distribuído de acordo com o plano até todos os níveis terem sido pagos. Isto 
aplica-se exclusivamente à primeira encomenda. Os rendimentos dos distribuidores variam em função de diversos factores; assim, 
as declarações da 4Life relativamente aos rendimentos dos distribuidores que surgem em materiais impressos e na sua página de 
internet, não têm como objectivo garantir qualquer resultado em particular, mas apenas mostrar o que é possível alcançar com base 
em dados históricos de um grande número de distribuidores da 4Life. Para consultar em detalhe os rendimentos anuais da 4Life, ou 
para receber a informação mais recente acerca dos rendimentos dos distribuidores, por favor contacte o Departamento de Apoio ao 
Distribuidor através do número 800 789 880. Os rendimentos da 4Life são gerados pelo volume de facturação pessoal e de grupo e 
em função do esforço pessoal e de desenvolvimento da organização. 
A 4Life não paga qualquer quantia pelo simples facto de alguém apresentar um novo distribuidor.

4Life nas notícias
Revista Inc.
A 4Life foi inserida pela revista INC 
no 15º lugar entre as empresas 
privadas com maior crescimento 
nos Estados Unidos.

 
4Life: entre as 

principais
empresas dos 

Estados Unidos
A publicação Direct Selling 
News (DSN)coloca a 4Life 
de entre as 100  principais 

empresas dos Estados Unidos.

Comissões
    de 

  64%



DESDE O INÍCIO que estivemos de olhos postos no 

exterior. David e Bianca Lisonbee sempre souberam que 

queriam levar a 4Life® às pessoas do mundo inteiro, e 

foi precisamente isso que fizeram. A história da 4Life 

consistiu numa descoberta surpreendente, traduzida em 

inovações e numa patente atrás de outra. O nosso êxito 

inicial posicionou-nos para apresentar os produtos 4Life 

Transfer Factor® e o Life Reward Plan™ a todo o mundo. 

Hoje, na 4Life estamos Juntos, Edificando Vidas™  em 

mais de 50 países. Com o nosso extraordinário plano 

de compensações, uma variedade de ferramentas de 

marketing disponíveis na internet, bem como os nossos 

websites personalizados, nunca foi tão fácil construir um 

negócio de dimensão mundial.

Crescimento 
a nível mundial
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Até onde quer expandir o seu 
negócio 4Life?
Nunca está muito longe de um Escritório 
da 4Life – Estamos na Alemanha, 
Austrália, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 
Coréia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Equador, Espanha/Portugal, Estados 
Unidos, Eurásia, Filipinas, Hong Kong, 
Índia, Indonésia, Japão, Malásia/
Singapura, México, Nova Zelândia, Peru, 
Tailândia e Taiwan.



David Lisonbee  Diretor Geral Executivo

O seu cargo é de Director Geral Executivo, mas considera que a sua função é de “Líder 
explorador”. A curiosidade incessante de David, faz com que avance constantemente. 
Ele sabe o que faz. Já conduziu ao sucesso outras empresas de marketing multinível, 
não esquecendo obviamente o 15º lugar da 4Life no ranking das empresas privadas de 
mais rápido crescimento segundo a revista INC. Foi nomeado empresário do ano no 
Utah, é co-autor de um livro sobre factores de transferência e assegura já um número 
recorde de patentes.

Bianca Lisonbee  Co-fundadora

Depois de conhecer Bianca, as pessoas simplesmente desejam tentar com maior 
empenhamento, fazer melhor e ter uma vida com maior sucesso. Por outras palavras, 
ela é uma fonte de inspiração. Para além de ser co-fundadora da 4Life e de ter trazido 
para a empresa mais de 20 anos de experiência na indústria, o que se destaca é sem 
dúvida o seu pensamento criativo. Ao nascer num barco enquanto os seus pais viajavam 
para a América, ela sabe bem o que significa trabalhar para concretizar um sonho. A sua 
intuição, sentido de humor e desejo de fazer a diferença para bem do mundo, fazem de 
Bianca a oradora favorita dos eventos da 4Life. Tal como o barco em que nasceu, nada 
a pode afundar.

Steve Tew  Presidente

Ao conhecer Steve, poderá esquecer-se que é um Técnico de Contas e começar a partilhar 
com ele os seus sonhos e desejos mais profundos. Porquê? Porque ele transmite a 
confiança de que com a 4Life não há lugar algum onde não possa chegar. O nível de 
confiança pessoal que possui Steve, advém de décadas de experiência. Exerceu o cargo de 
Vice-presidente e Director Geral Financeiro em empresas como a ShapeRite Concepts, Park 
City Group, Mrs. Field’s Cookies e Price Waterhouse Cooper. Come vê, não há empresas de 
pequena dimensão nesta lista. Steve está habituado a reorganizar tudo, em todo o mundo.

Conheça a 

família 
                    4Life®

  

12  |  portugal.4life.com



Trent Tenney  Vice-presidente Sénior de Marketing

Trent é excepcional na sua capacidade para construir uma ligação com as pessoas 
e compreendê-las. Poucos minutos depois de falar com Trent, vai esquecer-se 
completamente que está perante um executivo muito importante. Tendo começado 
pela comercialização e vendas no Zions First National Bank e no Bank of America, 
Trent deixou o mundo da banca para dirigir a publicação de mais de 200 edições na 
área da saúde preventiva e alternativa na Woodland Publishing, tendo desenvolvido 
nichos de mercado para publicações de saúde e venda direta. 

Mark Ostler, CPA  Técnico Oficial de Contas  Diretor Financeiro Executivo

Embora Mark tenha desempenhado os cargos de Vice-presidente, Controlador de 
Gestão e Técnico Oficial de Contas para diversas empresas importantes, escolheu 
a 4Life devido à combinação impar de pessoas genuínas com uma oportunidade 
magnífica. Mark viaja por todo o mundo e acumulou mais milhas em viagens do 
que qualquer outro funcionário da 4Life. Conhecido por “bulldog” devido à sua 
capacidade de obtenção de resultados (e o próprio título de “fanático da eficiência” 
que ele próprio adoptou), não é de estranhar que a 4Life o envie de um país 
para outro.

David Vollmer, Ph.D. Diretor Geral Científico 
Dr. Vollmer tem mais de 15 anos de experiência em controlo de qualidade e gestão de 
laboratórios de análises, sobretudo na indústria farmacêutica. Desde que se juntou à 
4Life, o Dr. Vollmer foi responsável por inúmeros processos de qualidade, bem como 
pela implementação das análises nos laboratórios da 4Life que validam a potência, 
pureza e qualidade dos produtos 4Life.
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Isto é só 

o início
Chegámos ao final da brochura…mas o 
que acabou de aprender foi o início de 
uma vida completamente nova.

Sentir a 4Life® é muito mais do que consumir os seus produtos e ter mais dinheiro 
no banco. Trata-se de criar um estilo de vida diferente para si e para a sua família. 
Trata-se de fazer a diferença no seu bairro e à volta do mundo. Trata-se de definir 
e atingir os seus objetivos individuais e familiares. Trata-se de apoiar e encorajar 
os seus colaboradores e amigos. Trata-se de amizade, companheirismo e de um 
compromisso sem igual. Trata-se de fazer com que a 4Life seja uma parte essencial 
de tudo o que fizer na vida.

Junte-se a nós... e juntos viveremos 
a experiência 4Life.
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Sabia que...
A Fundação—4Life 4Life Research™ foi fundada por David e Bianca Lisonbee em 1998 no Utah, Estados Unidos 

Executivos Experientes—No seu conjunto a nossa equipe de executivos acumula mais de um século de experiência. 

Recorde Comprovado—Apenas 5 anos depois da sua constituição, a 4Life foi classificada em 15º lugar entre as empresas privadas com maior 
crescimento nos Estados Unidos, pela revista Inc. 

Crescimento Exponencial—A 4Life conta com 24 escritórios em todo o mundo e opera em mais de 50 países. A 4Life está em expansão 
contínua em todo o mundo. 

Convergência Perfeita—Com produtos únicos para o bem-estar e um extraordinário plano de compensações na indústria do marketing 
multinível, a 4Life encontra-se numa posição estratégica para dar continuidade ao seu rápido crescimento.

Um Conselho de Ciências Médicas Especializadas (CCME)  —A nossa equipe de Investigação e Desenvolvimento em 
combinação com o nosso HSAB disponibilizam mais de duzentos anos de experiência em investigação, inúmeros estudos científicos e um desenvolvimento 
de produtos de sucesso. O nosso HSAB é composto por médicos, bioquímicos, especialistas em imunologia, nutricionistas e criadores de fórmulas.

Uma equipe e um Sistema—É verdade que você é o único dono do seu negócio, mas não está sozinho. Com 24 escritórios à volta do 
mundo, bem como um conjunto de ferramentas de negócio eficazes, receberá sempre todo o apoio que necessita.
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