
Suplemento alimentar com extratos de plantas
que contribui para o bem-estar feminino.

Conforto digestivo 
e controlo do peso2

Proteção dos ossos3 4Life Transfer Factor4

4LIFE TRANSFER FACTOR
 BELLE VIE™

Antioxidantes e saúde 
circulatória e vascular1

(1) O extrato de semente de uva (Vitis vinifera L.) fornece antioxidantes e melhora a saúde circulatória e vascular.
(2) O extrato de semente de linhaça (Linum usitatissimum L.) contribui para o conforto digestivo e para o controlo do peso. 
(3) O trevo violeta (Trifolium pratense L.) ajuda a proteger os ossos.  
(4) Obtido a partir de colostro e gema de  ovo.



Avisos: Consulte o seu médico caso sofra de hipotiroidismo ou caso esteja a receber tratamento devido a um 
funcionamento deficitário da tiroide. Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares 
não devem ser utilizados como substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida 
saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar em local fresco e seco.

As mulheres têm interesses e preocupações diferentes. O nosso corpo e organismo 
mudam ao longo dos anos, por isso, podemos precisar de substâncias específicas em 
momentos diferentes.

O Belle Vie é especialmente desenvolvido para melhorar o bem-estar feminino, 
graças a extratos de plantas benéficos e ao 4Life Transfer Factor. O extrato de semente 
de uva (Vitis vinifera L.) fornece antioxidantes e melhora a saúde circulatória e vascular. 
O extrato de semente de linhaça (Linum usitatissimumn L.) contribui para o conforto 
digestivo e para o controlo do peso. O trevo violeta (Trifolium pratense L.) ajuda a 
proteger os ossos.

Mistura de legumes cruciferos (brócolos, repolho, couve verde)(Brassica oleracea L.), extracto 
de chá verde (Camellia sinensis L. Kuntze), estabilizador (gelatina), extracto de semente de 
linhaça (Linum usitatissimum L.), extracto kudzu (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), 4Life Transfer 
Factor (criado a partir de colostro bovino (leite) e gema de ovo), extracto de semente de uva 
(Vitis vinifera L.), trevo vermelho (Trifolium pratense L.), estabilizador (água), óleo de cravinho 
(Syzygium aromaticum L. Merr.).

Mistura de vegetais crucíferos 
Chá verde 
Semente de linhaça 
Kudzu 
Colostro 
Semente de uva 
Trevo violeta 
Gema de ovo 
Cravinho
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Quantidade por dose diária %DR*

*DR: Dose recomendada

Tomar duas (2) cápsulas por dia com 
240 ml de líquido.

Dose diária: duas (2) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 020623EU_en

MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

INGREDIENTES:

BEM-ESTAR FEMININO

4LIFE  TRANSFER FACTOR 
BELLE VIE™

Está preocupada com a saúde dos seus ossos?

O que lhe proporciona o Belle Vie

Está a começar a sentir os sintomas da menopausa 
(afrontamentos, alterações da pele, irritabilidade, etc.)?

Ganhou peso embora não tenha alterado os seus hábitos?

60

34,56g
PESO LÍQUIDO

CÁPSULAS


