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Pacote de Alimentos Nutritivos

4Life Fortify™
O que poderia conseguir uma menina com uma refeição quente e nutritiva
no estômago? O que poderia sonhar e alcançar? O que poderia ser
quando crescesse?
Em muitas partes do mundo as crianças não recebem a nutrição diária
que necessitam. Muitos pais lutam para proporcionar aos seus filhos os
alimentos necessários (não dizendo já alimentos saudáveis) que lhes
forneçam vitaminas e sais minerais necessários para crescer com energia.
Este problema é especialmente enfrentado pelas crianças que vivem em
orfanatos. O que ocorre com frequência é que simplesmente não existe
comida suficiente e as crianças esforçam-se por se desenvolverem com uma
sensação dolorosa de estômago vazio e frequentemente não conseguem
concentrar-se na escola.
Cada embalagem de alimentos 4Life Fortify™ contém 24 alimentos de
elevada qualidade para crianças, produzidos á base de arroz, lentilhas e
feijões, para além de um rico complexo nutricional de vitaminas, minerais e
4Life Transfer Factor®. Trata-se da base perfeita para o bem-estar geral.
Estas embalagens contêm as vitaminas e os sais minerais que as crianças
em fase de crescimento tanto necessitam. Uma criança satisfeita com uma
refeição quente e nutritiva no seu estômago, poderá concentrar-se nas suas
tarefas diárias e destacar-se em matemática, ciências e geografia, em vez
de se distrair com a sensação de estômago vazio.

Os esforços de serviço da 4Life¨
começam pela nutrição e pelo
suplemento proporcionado pelos
pacotes de alimentos 4Life Fortify™. A
Organização Mundial de Saúde revela
que mais de um terço da mortalidade
infantil em todo o mundo se deve
à desnutrição, desempenhando a
pobreza um papel central.*
A subnutrição causada sobretudo pela
falta de vitaminas também constitui uma
grande preocupação. Por exemplo,
calcula-se que só a falta de vitamina
A afecte 190 milhões de crianças em
todo o mundo.**
A primeira e a melhor coisa que
podemos fazer para ajudar as crianças
necessitadas é proporcionar-lhes uma
nutrição adequada para que possam
correr, brincar, aprender e conseguir
alcançar tudo o que desejarem.
* Estatísticas mundiais de saúde 2009.
** OMS. “Predomínio global de deficiência de vitamina
A em populações de risco 1995-2005”. Genebra,
Organização Mundial de Saúde, 2009.

O nosso Parceiro
Feed The Children
Feed The Children é uma organização internacional de solidariedade sem
fins lucrativos. Conta com escritórios centrais em Oklahoma City, Oklahoma.
Esta organização fornece alimentos, medicamentos, roupa e cobre outras
necessidades básicas de adultos, crianças e famílias que necessitem de
ajuda devido à fome, guerra, pobreza ou desastres naturais. Desde a sua
constituição em 1979, a organização Feed The Children já ajudou crianças
e famílias em 119 países de todo o mundo, convertendo-se numa das
maiores organizações privadas dedicadas ao apoio dos que necessitam.
Feed The Children ajudará a distribuir 4Life Fortify™ a crianças em todo o
mundo.
Ao efectuar uma doação de 30 sacos de 4Life Fortify dentro
de um ano de calendário, podemos ajudar a proporcionar
uma refeição quente, nutritiva e substancial a uma família
necessitada.
Ao ajudar uma família de baixos recursos receberá uma
fotografia de uma criança que tenha recebido apoio
com o 4Life Fortify numa moldura comemorativa.
Adicionalmente, cada distribuidor participante
receberá reconhecimento online da revista
Summit, e no decurso da convenção
internacional da 4Life® através do programa
da Foundation Life®, Lights 4Life™. Envolva
também o seu grupo 4Life!

Programa “Auto Donate”
Gostaríamos que fizesse parte do nosso legado de serviço em todo o mundo.
O nosso programa de Auto Doação proporciona-lhe de forma simples e sem
complicações de mudar a vida de algumas crianças todos os meses.
Imagine como seria simples oferecer a uma criança uma refeição quente
através da doação de 4Life Fortify todos os meses. Tudo o que necessita
é decidir quantos sacos de 4Life Fortify™ deseja doar mensalmente. Pode
fazer a sua encomenda e efetuar o pagamento com cartão Visa ou Master
Card de crédito ou débito.
Configure a doação uma vez e comece de imediato a mudar a vida das
crianças!

Construa o seu negócio com
4Life Fortify™
Quando efectuar uma compra de 4Life Fortify™, todos ganham. Você
constrói o seu negócio e além disso fornece refeições nutritivas e
reconfortantes a crianças que necessitam. Trata-se de uma forma fácil e
económica de ajudar pessoalmente a combater a subnutrição nas crianças
e de participar no trabalho desenvolvido pela 4Life para criar um legado de
serviço.

Fortaleça uma criança ou uma família
Cada saco de 4Life Fortify comprado será doado a crianças necessitadas
de todo o mundo com a ajuda do nosso parceiro, Feed The Children, uma
empresa terceira de distribuição.*

23€ - 25LP

98€ - 100LP

Visite www.4lifefortify.com para comprar 4Life Fortify e oferecer comida quente
e rica em nutrientes durante um mês para uma criança ou para uma família.
*Os pacotes de 4Life Fortify não são enviados para a Europa.
Nota: A 4Life Research™ oferece um incentivo para comprar, doar, e promover os pacotes de comida 4Life
Fortify™. A comissão está incluída no preço dos pacotes e permite aos distribuidores investir o seu tempo e
recursos para encorajarem os outros a juntarem-se ao legado de serviço da 4Life. 4Life Fortify é um produto criado
e apoiado pela 4Life Research, uma organização com fins lucrativos que facilita as doações de pacotes de
comida 4LifeFortify comprados a favor de Parceiros sem fins lucrativos, como é o caso de Feed The Children. Os
sócios das instituições de beneficência distribuem o 4Life Fortify a crianças com necessidades, sem qualquer tipo
de encargos ou impostos.

O nosso Legado de Serviço
Dotar as crianças de ferramentas para o futuro
Os serviços humanitários da 4Life® estão concebidos para ajudar a
edificar vidas, famílias e comunidades, onde quer que a 4Life desenvolva
actividade, com enfoque particular nas crianças de todo o mundo.
Estamos a construir um legado de serviço através do fomento sustentável
de parcerias de longo prazo com orfanatos em todo o mundo.
Procuramos melhorar a vida das crianças, à medida que nos centramos
progressivamente nas três áreas principais das suas vidas:

NUTRIÇÃO

REFÚGIO

EDUCAÇÃO

Ao centrar-nos neste objectivo em três áreas, poderemos proporcionar-lhes as
ferramentas necessárias para que no futuro possam viver fora dos orfanatos
como membros produtivos da sociedade.
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