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COM NUTRIENTES QUE CONTRIBUEM PARA O 
NORMAL FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNITÁRIO

OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.

MODO DE UTILIZAÇÃO:  Tomar três (3) cápsulas por dia com 
240 ml de líquido.

REFORCE O SEU ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL:
Experimente combinar  4Life Transfer Factor Plus com estes produtos 
para complementar a sua dieta.

NUTRASTART™ BAUNILHA: fonte de vitaminas e minerais 
que contribuem para a síntese e metabolismo normal das 
proteínas e para o funcionamento normal dos músculos e do 
sistema imunitário.

MALEPRO™/BELLEVIE™: Fatores de transferência combinados com
outros ingredientes para fornecer suporte para o bem-estar do corpo
masculino ou feminino

BIOEFA™: Fonte de ácidos gordos ómega-3 e ómega6.

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.

INGREDIENTESZinc

Maitake

Levure de boulanger fermentée

Hexaphosphate d’inositol

Agaric auguste

Colostrum

Avoine

*DDR : Dose Diária Recomendada

Soya

Aloès

Jaune d’oeuf

Feuilles d’olivier

Cordyceps

Shiitake

10 mg
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Quantidade por dose diária

Informação Nutricional
Dose diária: Tres (3) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

% DDR*

Trata-se do nosso produto estrela. Inclui gema de ovo e colostro 
bovino reforçados com o nosso composto patenteado Cordyvant™.

• Cada cápsula contém 3,3 mg de Zinco, nutriente que contribui 
para o normal funcionamento do sistema imunitário.[1] 

• Inclui Cordyvant, um composto patenteado de ingredientes como 
cogumelos maitakegema shiitake e cordyceps.
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[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1229
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4LIFE® TRANSFER FACTOR BEM-ESTAR GERAL


