
Suplemento alimentar  
com ingredientes para um 

sistema respiratório saudável.

Efeito 
mucolítico1;3

Bem-estar 
respiratório1

Proteção contra o stress 
oxidativo 4;5

4Life Tri-Factor Formula 8

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
(1)O tomilho (Thymus vulgaris L.) promove a saúde do sistema respiratório e o funcionamento do sistema imunitário, possui propriedades antibacterianas,  
      favorece a secreção do muco no trato respiratório superior e possui um efeito calmante em caso de irritação da garganta e da faringe.
(2) A vitamina A ajuda a manter membranas mucosas saudáveis.
(3) A N-acetil-L-cisteína possui um efeito mucolítico. 
(4) A vitamina E ajuda a proteger as células contra o stress oxidativo.
(5) O mirtilo (Vaccinium myrtillus) ajuda a proteger as células contra o stress oxidativo.
(6) A vitamina C e a vitamina A ajudam a promover o normal funcionamento do sistema imunitário.
(7) O Panax ginseng ajuda a promover as defesas naturais e o normal funcionamento do sistema imunitário.
(8) Obtido a partir de colostro e gema de ovo.

Manutenção das 
membranas mucosas 2

Irritação da 
garganta 1

Sistema 
imunitário6;7 



ATLETAS: 
PRO-TF™, Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, 
Fibro AMJ™ e Renuvo™.

CONTROLO DO PESO:
4LifeTransform Burn™, Super Detox™, Fibre System Plus™ e 
Nutrastart™ (como alternativa a uma refeição convencional).

SUPLEMENTO ALIMENTAR:
Mulheres: BioEFA™, Belle Vie™ e 4LifeTransform™ Woman.
Homens: BioEFA, MalePro™ e 4LifeTransform Man.

Complemente o seu estilo de vida 
saudável com outros produtos 
4Life de acordo com o seu 
objetivo nutricional:

Avisos: Não administrar a crianças com idade inferior a 3 anos. Não tomar em caso de disfunção da tiroide. Não 
é recomendado para crianças, adolescentes e grávidas ou lactantes. Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. Não exceder a 
dose recomendada. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar em local fresco e seco.

O nosso sistema respiratório é constituído por diferentes órgãos: a laringe, a faringe, os 
brônquios e os pulmões, tendo importantes funções vitais:

Voz: As cordas vocais, que emitem sons quando vibram, estão situadas na laringe. 

Proteção: O sistema respiratório está revestido por uma membrana mucosa que facilita 
a filtragem e expulsão de substâncias como o pó, o pólen e o fumo, entre outras. 

Respiração (trocas gasosas): O oxigénio (O2) do ar é transportado através da corrente 
sanguínea para as células, enquanto que o dióxido de carbono (CO2) produzido nas 
células é expelido para o ar.

O tomilho (Thymus vulgaris L.) promove a saúde respiratória e o bom funcionamento 
do sistema imunitário, possui propriedades antibacterianas, favorece a secreção do 
muco no trato respiratório superior e possui um efeito calmante em caso de irritação 
da garganta e da faringe.

A vitamina C, a vitamina A e oPanax ginseng ajudam a promover o normal 
funcionamento do sistema imunitário.
A vitamina A ajuda a manter membranas mucosas saudáveis.

A vitamina E, a vitamina C e o mirtilo (Vaccinium myrtillus) ajudam a proteger as 
células contra o stress oxidativo.

A N-acetil-L-cisteína facilita a eliminação das secreções brônquicas.

O 4Life Transfer Factor Lung contém ingredientes que promovem o bem-estar  
do sistema respiratório.

Ácido L-ascórbico, agente de revestimento (hydroxypropylmethylcellulose), extrato de folha 
e flor de tomilho (Thymus vulgaris), 4Life Tri-Factor Formula (produzido a partir de colostro 
(leite) e gema de ovo), N-aceti L-císteína, extrato de raiz de bróculos (Brassica oleracea), 
extrato de raiz de Panax ginseng, extrato de sementes de cominho preto (Nigella sativa), 
complexo de bioflavonóides cítricos, acetato de D-alfa-tocoferilo , água, extrato de mirtilo 
(Vaccinium myrtillus), semente de mostarda em pó (Sinapis alba), óleo de triglicéridos de 
cadeia média e betacaroteno.

Vitamina A
Vitamina C
Vitamina E
Extrato de folha e flor de tomilho
Colostro
Gema de ovo
N-acetil-L-cisteína
Extrato de semente de brócolos 
Extrato de raiz de Panax Ginseng
Extrato de semente de cominho preto
Complexo de bioflavonoides de citrinos
Extrato de mirtilo  
Semente de mostarda em pó
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Quantidade por unidade %VRN*

*VRN: Valores de referência dos nutrientes

Tomar três (3) cápsulas por dia com 240 ml 
de líquido, uma cápsula com cada uma das 
refeições principais.

Dose diária: três (3) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Afirmações nutricionais aprovadas pela Europa ©2022. Marcas registadas da 4Life, LLC, todos os direitos reservados. 082622_EU_es

INSTRUÇÕES:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:

INGREDIENTES:

SISTEMA RESPIRATÓRIO

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
Por que é que o nosso sistema respiratório é importante?

O que lhe oferece o 4Life Transfer Factor Lung?

90

47,43 g
PESO LÍQUIDO

CÁPSULAS


