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• Produz as hormonas tiroxina e 
triiodotironina, que contribuem para o 
funcionamento de vários sistemas do 
nosso corpo.

• Afeta o ritmo cardíaco, a respiração e o 
peso corporal.

• Pode ajudar a controlar a temperatura do 
seu corpo e os níveis de colesterol.

• Desempenha um papel importante no 
metabolismo dos alimentos.

O que faz a sua tiroide?



• Metabolismo é o nome dado às 
transformações químicas a que os 
nutrientes são submetidos nos tecidos 
após a digestão e os respetivos processos 
de absorção.  

• Essas reações são coletivamente 
designadas por “metabolismo” e estão 
relacionadas com a forma como o corpo 
utiliza a energia (quilocalorias).

O que é 
o metabolismo?





O que é o 4Life  
Transfer Factor  
Metabolite™?
O 4Life Transfer Factor Metabolite é o 
mais recente produto Targeted Transfer 
Factor™ da 4Life que: 

• Oferece vários minerais que 
contribuem para a função metabólica 
da tiroide.

• Contém o poder de 100 mg de 4Life 
Transfer Factor™ por dose diária. 

 ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER 
DOENÇA. OS SUPLEMENTOS ALIMENTARES NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COMO SUBSTITUTO DE 
UM REGIME ALIMENTAR VARIADO E EQUILIBRADO E DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL.



Ingredientes Principais
Algas marinhas: Ricas em iodo

Selénio: Mineral essencial

• O iodo ajuda a manter a produção de hormonas da tiroide 
e o metabolismo da energia em níveis normais.

• O selénio e o iodo ajudam a manter o funcionamento 
saudável da tiroide.

• O selénio ajuda a proteger as células contra o stress 
oxidativo.

 ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER 
DOENÇA. OS SUPLEMENTOS ALIMENTARES NÃO DEVEM SER UTILIZADOS COMO SUBSTITUTO DE 
UM REGIME ALIMENTAR VARIADO E EQUILIBRADO E DE UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL.



Modo de utilização
Tomar três (3) cápsulas por dia,  
uma com cada refeição principal.



Apenas em

Procure o equilíbrio do seu metabolismo para um estilo de 
vida ativo.


