
Suplemento alimentar com 
 4Life Transfer Factor™

4Life Transfer Factor 
Formula

Matérias-primas
Controlo rigoroso da

proveniência e origem das 
suas matérias-primas.

Extração 
Processos de extração eficazes 

para obter o tamanho mais 
pequeno possível de 

moléculas ativas.

Conceção da fórmula
Com objetivos específicos

adaptados a cada mercado.

Boas Práticas de Fabrico 
As unidades de produção da 

4Life obtiveram a certificação 
da NSF® International.

4LIFE TRANSFER FACTOR
CLASSIC



INGREDIENTES:
· 4Life Transfer Factor  
(criada a partir de colostro bovino (leite)) 
· gelatina 
· maltodextrina 
· água.

CLASSIFICAÇÃO DE INGREDIENTES

EXTRAÇÃO

CONCEÇÃO DA FÓRMULA

INSTALAÇÕES E PROCESSOS

Colostro: 

Quantidade por dose diária

Tomar três (3) cápsulas por dia com 
240 ml de líquido.

600 mg 

As fórmulas dos produtos 4Life são baseadas na investigação 
e resultam do nosso compromisso de qualidade máxima.

Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos dietéticos 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 num local fresco e seco.

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
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24,66 g

CÁPSULAS

PESO LÍQUIDO

MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

4LIFE TRANSFER FACTORTM CLASSIC

THE IMMUNE SYSTEM COMPANY

Ingredientes de alta qualidade, aliados a uma investigação com certificação 
internacional, são selecionados e estudados.

A 4Life seleciona os processos de extração mais eficazes para os seus 
ingredientes (ultrafiltração e nanofiltração) para obter o tamanho mais pequeno 
possível de moléculas ativas, o que nos permite incluir uma quantidade mais 
elevada em cada cápsula. A 4Life possui patentes para a extração dos fatores de 
transferência a partir do colostro bovino.

A fórmula final é concebida com objetivos definidos adaptados a cada mercado. 
Todas as fórmulas são submetidas a testes piloto, que envolvem avaliações
físicas e sensoriais.

Utilizamos instalações de produção de última geração. As unidades de produção 
da 4Life obtiveram a certificação de Boas Práticas de Fabrico (GMP) da NSF® 
International. Esta certificação comprova que a 4Life utiliza os métodos, 
equipamentos e controlos de qualidade corretos para garantir que os seus 
suplementos dietéticos têm a mais elevada qualidade. A 4Life realiza controlos 
em todos os aspetos do processo, desde a seleção de matérias-primas até à 
embalagem, de modo a garantir a qualidade dos produtos.

MATÉRIAS-PRIMAS
A 4Life controla de forma rigorosa a proveniência e origem das suas matérias-
primas, de modo a garantir  que obtém os melhores ingredientes:
• Cumpre critérios exaustivos na seleção das suas matérias-primas (ingredientes 
da mais elevada qualidade, tal como o colostro bovino).
• Realiza avaliações e auditorias dos seus fornecedores.

Um excelente produto para principiantes.
Contém 200 mg de colostro por cápsula.

Um clássico da 4Life
desde 1998.


