
30-DAY PORTUGUÊS



OS PRODUTOS 4LIFE NÃO SE DESTINAM A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.

Informe-se acerca dos produtos 
Produtos aceleradores
PRO-TF™ Chocolate 
Suplemento proteico patenteado e avaliado por estudos universitários, que ajuda a manter e aumentar a massa muscular.  
Complemente as suas necessidades de proteína ingerindo PRO-TF duas vezes ao dia: uma de manhã e outra após a sua rotina de exercício.

4LifeTransform Burn™ 
Queimador de gorduras com ingredientes que contribuem para o metabolismo normal da gordura e ajudam a controlar o peso corporal. 
Tomo duas cápsulas por dia, de preferência uma hora antes da sua rotina de exercício.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor combinado com ingredientes que contribuem para a proteção das células face aos efeitos causados por agentes 
oxidantes. 
Tome duas cápsulas por dia.

RiteStart™ Unisex  
Suplemento multivitamínico, com sais minerais essenciais e ácidos gordos essenciais. 
Tome um pacote todas as manhãs.

Energy Go Stix™ Berry  
Uma mistura sinérgica de 4Life Transfer Factor com cafeína, taurina, L-glutamina e L-arginina para preparar uma bebida energética com um 
sabor delicioso.  
Leve consigo uma saqueta para quando precisar de uma dose de energia adicional ou antes da sua rotina de exercício. Tome uma saqueta por dia.

Riovida Stix™  
Suplemento alimentar com edulcorantes, sais minerais e 4Life Transfer Factor Tri-Factor. Com esta prática saqueta poderá preparar uma 
bebida refrescante com sais minerais que o ajudam a obter uma hidratação adequada durante o processo de transformação. 
Usufrua de uma saqueta por dia

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor conjugado com aminoácidos que ajudam a promover a produção natural de glutationa, um poderoso antioxidante natural 
do organismo.   
Tome quatro cápsulas por dia. Para obter melhores resultados recomenda-se a ingestão de duas cápsulas de manhã e duas cápsulas à noite.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Com ingredientes reconhecidos por reforçar as funções dos músculos e das articulações.  
Tomar uma cápsula por dia.


