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Desde 1998 que a 4Life Research® lhe disponibiliza 
produtos da melhor qualidade para apoiar o bem-
estar geral. Estamos empenhados na inovação 
contínua e na descoberta científica, com produtos que 
o ajudam a viver de forma mais saudável.

As fórmulas dos produtos 4Life® são o resultado da 
investigação e do compromisso com a mais elevada 
qualidade e eficácia. Antes de colocar à venda 
qualquer dos nossos produtos, são efetuados pelo 
menos 20 testes analíticos para garantir a sua origem, 
pureza, intensidade e composição.

A equipa interna de Investigação e Desenvolvimento 
inclui médicos e cientistas que mantêm a 4Life® na 
vanguarda da evolução científica. Adicionalmente, 
o nosso Conselho de Ciências Médicas (HSAB) 
colabora no desenvolvimento de novos produtos e 
na investigação contínua da ciência de 4Life Transfer 
Factor™.

A 4Life disponibiliza múltiplas formas de 
administração, nomeadamente cápsulas, pastilhas 
mastigáveis, sumos para beber, produtos para 
dissolver e produtos para uso tópico. Escolha a forma 
mais confortável de apoiar o seu bem-estar geral.

“Quando se sente saudável, pode viver a 
sua vida em pleno. E para isso precisa de um 
estilo de vida saudável e de uma nutrição 
equilibrada”.

DR. DAVID VOLLMER
Diretor Geral Científico da 4Life Research
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Para mais informação acerca dos produtos 4Life, poderá 
contactar com:



TESTE

NUTRIÇÃO 
&LIFESTYLE

Come alimentos 
pré-cozinhados ou 
pastelaria industrial?

a) Nunca

b) Pontualmente

c) Todos os dias

Que tipo de bebida 
consome mais?

a) Água

b) Refrigerantes e sumos 
embalados

c) Bebidas alcoólicas

Quantas peças de 
fruta e legumes 
consome por dia?

a) Mais de 5

b) Entre 3 e 5

c) Menos de 3

Todos sabemos como é importante ter um estilo de vida 
saudável e ter cuidado com a sua alimentação, mas o seu 
ritmo de vida permite-lhe fazer isso?

Responda a estas três perguntas e fique a saber:

O consumo diário de fruta e 
legumes é fundamental para 
ter um estilo de vida saudável. 
De acordo com o Ministério da 
Saúde espanhol o ideal será 
comer 3 peças de fruta e 2 
legumes por dia.

Adicionalmente, a água tem 
um papel fundamental na 
nossa vida. A quantidade a 
consumir varia em função do 
seu peso corporal e nível de 
atividade, mas a média será 
entre 1,5 e 2 litros diários. 

Recomendamos que evite 
as bebidas alcoólicas, com 
gás ou com elevado teor de 
açúcar, no seu dia-a-dia.

Contudo, é muito importante 
manter um nível adequado de 
vitaminas e de sais minerais 
no sangue. Para o conseguir, 
para além de seguir os dois 
conselhos anteriores, poderá 
ajudar-se a si próprio com os 
suplementos alimentares 4Life 
e dar um empurrão à sua 
nutrição saudável.

Se duas ou mais das suas 
re spos tas foram . . .

A, Excelente! Continue assim. Tome 
Energy Go Stix™ para prosseguir 
a sua vida ativa.

B, Pode melhorar. Para o ajudar 
poderá adicionar BioEFA™ à sua 
alimentação, estará a adicionar 
ácidos gordos essenciais.

C, Não espere mais, comece já a 
cuidar de si. Tome RiteStart™ para 
melhorar o seu consumo diário de 
vitaminas e de sais minerais.
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ESTÁ A TER CUIDADO
COM A SUA ALIMENTAÇÃO?



REPOR
nutrição

É muito importante 
manter uma dieta 
saudável que contenha 
frutas e legumes com 
abundância, muita 
água, cereais e 
proteínas magras.

Será boa ideia controlar 
o tamanho das doses 
e reduzir o consumo 
de alimentos com 
elevado teor de gordura 
e de açúcar. Sem se 
esquecer de beber uma 
quantidade suficiente de 
água por dia!

REFORÇAR
suplementação

A 4Life® disponibiliza 
suplementos que podem 
ajudá-lo a ter um 
estilo de vida ativo e 
saudável. Comece com 
RiteStart™ para ter uma 
boa base de consumo 
de vitaminas e de 
minerais, e de seguida 
junte outros Produtos 
4Life® de acordo com 
os seus objetivos e 
necessidades.

REJUVENESCER
exercício

Mantenha os seus níveis 
de energia, condição 
física e bem-estar geral 
com 30 minutos de 
exercício todos os dias. 
Pensa que não dispõe 
desse tempo? Faça uma 
caminhada rápida pelo 
seu bairro ou suba a 
pé as escadas em vez 
de optar pelo elevador. 
Tome Energy Go Stix™ 
de manhã se necessitar 
de uma dose extra de 
vitalidade.

REFLETIR
meditação

Dedique uma parte 
do seu dia a cuidar 
da sua saúde mental. 
A meditação tem um 
poder de recuperação 
incalculável e pode 
ajudá-lo a melhorar 
aspetos da sua vida 
como a concentração, 
a memória ou a tão 
desejada felicidade. 
Além do mais, reduz a 
ansiedade, situação que 
nos afasta de um estilo 
de vida saudável.

LAS

4R
Os 4 R podem ajudá-lo a encontrar o equilíbrio 
entre todas as áreas da sua vida, incluindo nos 
momentos em que deverá enfrentar o stress do 
quotidiano 
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PRODUTO
EM DESTAQUE

NUTRIÇÃO INTEGRAL PARA HOMENS E MULHERES
RiteStart™

Fórmula Unisexo

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar equilibrado e variado e de um estilo de vida saudável. 

É um dos produtos de maior êxito da 4Life. 
RiteStart, contém todos os componentes 
essenciais para uma boa nutrição, com 
a vantagem adicional de 4Life Transfer 
Factor™ Plus Tri-Factor™ Formula. 
Contém vitaminas, minerais, ácidos 

gordos essenciais (incluindo Ómega 
3 e 6), uma combinação de potentes 
antioxidantes e uma mistura de nutrientes. 
Estas práticas embalagens fazem com 
que os suplementos diários sejam simples 
e sem complicações.

RITESTART ESTÁ CONCEBIDO PARA O AJUDAR A VER-SE E A SENTIR-SE COM 
ENERGIA. FORNECE A ENERGIA E O APOIO ESPECÍFICO QUE NECESSITA 

PARA USUFRUIR DE UMA VIDA ATIVA
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SHAKE 
THE

TASTE
Coloque todos os ingredientes 
num copo misturador e misture 

bem. Aqueça uma frigideira 
anti-aderente e verta uma parte 

do preparado formando um 
círculo. Deixe cozinha até ficar 

bem dourada. Sirva quente com o 
seu topping favorito. Uma opção 

saudável será combinar com fruta 
fresca como por exemplo banana 

ou morangos.

Ingredientes
½ copo de leite de amêndoa 

ou água
 1/3 chávena de aveia

1 ovo inteiro
2 claras de ovo

2 colheres de PRO-TF™
canela (opcional)

PANQUECAS COM 
PRO-TF™

O seu lanche rico em 
proteínas em apenas 5 

minutos

NUTRASTART™
MOKA COFFEE

Misture todos os ingredientes 
numa liquidificadora e junte 
cubos de gelo para obter uma 
experiência refrescante.

Este smothie serve de substituto 
para uma refeição durante o dia e 
ajuda a controlar o peso.

Ingredientes
2 colheres de NutraStart™ 

Chocolate
240ml de água fria

1 ou 2 colherzinhas de café 
instantâneo em pó

1 colherzinha de mel
gelo



Vamos dizer-lhe como poderá preparar o seu batido 
NutraStart™ Cranberry Craze de frutos vermelhos, 
mas lembre-se que pode fazer combinações 
diferentes com as suas frutas favoritas.

Misture todos os ingredientes num copo misturador 
até obter uma bebida homogénea e sem grumos. 
Se deseja obter uma textura mais cremosa, substitua 
o iogurte magro por iogurte grego. Recomendamos 
que tome o seu batido bem frio. Para esse efeito, pode 
juntar no copo misturador uns cubos de gelo para obter 
uma textura tipo “granizada”.

Se procura obter um efeito energético, junte 
igualmente ½ saqueta de Energy Go Stix™ 
Berry e comece o seu dia com a carga 
máxima.

Não vai conseguir resistir!

NUTRASTART ™

CRANBERRY CRAZE

Adicione sa is minera is e 
vitaminas à sua a l imentação 

de forma fácil e divertida

SHAKE 
THE

TASTE
Ingredientes

2 colheres de NutraStart™ 
Vainilla
¼ de um copo de sumo de frutos 
vermelhos
2 ou 3 morangos
1 mão cheia de mirtilos
½ iogurte magro de baunilha
½ copo de leite coco, de 
amêndoa ou de leite magro.

Enriqueça os seus batidos de 
Nutrastart™ Baunilha com os 
sabores mais frescos e deliciosos da 
primavera.
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Para mais informação acerca dos produtos 4Life, poderá 
contactar com:

Saúde e bem-estar 
para toda a família  
Prepare-se para cuidar do seu corpo! 

Já tem ao seu dispor o 4LIFE FAMILY PACK, um sistema 
equilibrado para complementar um estilo de vida ativo e saudável para a 
sua família. Uma gama completa de produtos exclusivos e patenteados, concebidos para 
cuidar de si e sentir-se bem todos os dias.

Comece a cuidar de si!
Nutrastart™ Vainilla....Para preparar deliciosos batidos com um extra de vitaminas e sais minerais.  

BioEFA™.....Ácidos gordos essenciais (Ómega 3 e Ómega 6).

Riovida Stix™.....Para preparar uma bebida refrescante com antioxidantes e sais minerais.

4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ Formula.....Com zinco, para reforçar o sistema imunitário.    

Belle Vie™.....Formulado para o bem-estar da mulher.

MalePro™.....Formulado para o bem-estar do homem: contém minerais que contribuem para manter 
níveis normais de testosterona e uma espermatogénese normal.

Energy Go Stix™ Berry.....Cafeína, taurina e aminoácidos para aqueles dias com 25 horas.

RiteStart™ Fórmula Unisex.....Práticas saquetas com vitaminas, sais minerais, ácidos gordos 
essenciais e antioxidantes.

4LIFE
® 

FAMILY PACK


