
* NOTA: As embalagens de alimentos 4Life Fortify não são enviadas para a Europa. 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.

4Life Fortify™

Pacote de Alimentos Nutritivos

Fortaleça uma criança 
ou a uma família

O que poderia conseguir 
uma menina com uma 
boa comida quente no 
estômago? Quais seriam 
os seus feitos e os seus 
sonhos? O que poderia ser 
quando crescer?

Em muitos locais do 
mundo, as crianças não 
recebem a nutrição diária 
que necessitam. Muitos 
pais têm dificuldade em 
dar aos seus filhos os 
alimentos necessários 
(para já não falar de 
alimentos saudáveis) que 
lhes forneçam as vitaminas 
e os minerais necessários 
para crescer com energia. 
Este problema coloca-
se especialmente às 
crianças que vivem em 
orfanatos. O que acontece 
com frequência é que 
simplesmente não existe 
comida suficiente e as 
crianças esforçam-se por 
se desenvolver com uma 
sensação dolorosa nos 
seus estômagos vazios, 

e frequentemente não se 
conseguem concentrar na 
escola.

Cada embalagem de 
alimentos 4Life Fortify 
contém 24 alimentos de 
elevada qualidade para 
crianças, produzidos à 
base de arroz, lentilhas e 
feijões, para além de um 
rico complexo nutricional 
de vitaminas, minerais e 
4Life Transfer Factor™. 
Trata-se de uma base 
perfeita para o bem-estar 
geral.

Estas embalagens contêm 
as vitaminas e sais que as 
crianças em crescimento 
tanto necessitam. Uma 
criança saciada com 
uma refeição quente e 
rica em nutrientes poderá 
concentrar-se nas suas 
tarefas diárias e distinguir-se 
em matemática, ciência ou 
geografia, em vez de se 
distrair com a sensação de 
vazio no estômago.

Cada embalagem de 4Life Fortify™ 
que comprar será doada a crianças 
ou a famílias necessitadas em todo 
mundo, com a ajuda do nosso 
parceiro, Feed the Children.*

Ingredientes: Grão de arroz branco 
longo, lentilhas, feijão vermelho, proteína 
vegetal texturizada, dextrina, farinha 
de arroz branco, alho, cebola, premix 
vitamínico (carbonato de cálcio, óxido 
de magnésio, cloreto de potássio, 
ácido ascórbico, acetato de tocoferol, 
D-Pantotenato de Cálcio, niacinamida, 
zinco gluconato, ferro carbonilo, cloridrato 
de piridoxina, riboflavina, mononitrato de 
tiamina, sulfato de magnésio, gluconato 
de cobre, palmitato de vitamina A , ácido 
fólico, selenito de sódio, iodeto de potássio, 
biotina, cloreto de cromo, filoquinona, 
cianocobalamina, colecalciferol), pimento 
verde e vermelho, cenoura, sal, colostro 
bovino filtrado e concentrado de gema de 
ovo, soja hidrolizada e proteína de milho, 
goma xantana, salsa e aromatizantes.
CONTÉM LEITE, OVO E SOJA.

NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA 
NEM PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL 
Donativo através de Feed the Children. 
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