
Suplemento alimentar com ingredientes 
que contribuem para o metabolismo da tiroide.

Normal 
funcionamento da tiroide1

Metabolismo da 
energia4 

Proteção contra o 
stress oxidativo3

4Life Tri-Factor Formula 5

4LIFE TRANSFER FACTOR METABOLITE™

Produção de hormonas 
da tiroide 2

(1) O selénio e o iodo contribuem para o funcionamento normal da tiroide.
(2) O iodo contribui para a produção normal das hormonas da tiroide.
(3) O selénio e o extrato de uva (Vitis vinifera) contribuem para a proteção das células contra o stress oxidativo.
(4) O iodo contribui para o normal metabolismo de produção de energia.
(5) Obtido a partir de colostro e gema de ovo.



Avisos: Consulte o seu médico em caso de disfunção da tiroide. 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 num local fresco e seco.

Os alimentos que ingerimos são decompostos em nutrientes para que possam 
ser absorvidos e utilizados pelo nosso organismo. 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).

A tiroide está situada no pescoço. A tiroide produz hormonas que controlam o 
metabolismo, para além de outras funções. 
Quando produzimos a quantidade certa de hormonas e as mesmas funcionam 
corretamente, a energia é utilizada de forma mais eficiente. O funcionamento da tiroide 
está diretamente relacionado com os níveis de energia e o controlo do peso.

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 pode conter vestígios de peixe e/ou crustáceos.

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

O 4Life Transfer Factor Metabolite contém ingredientes que promovem o 
funcionamento saudável da tiroide:

Estabilizador (Hidroxipropilmetilcelulose), extrato de uva (Vitis vinifera), extrato de romã 
(Punica granatum), arando em pó (Vaccinium macrocarpon), extrato de folha de oliveira (Olea 
europaea), extrato de toranja (Citrus paradisi), extrato de semente de uva (Vitis vinifera), 
arónia (Aronia melanocarpa), 4Life Tri-Factor Formula (obtido a partir de colostro (leite) e 
gema de ovo), algas em pó (Laminaria digitata), água, L-selenometionina, e quercetina di-
hidratada.
  

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. 
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INSTRUÇÕES:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:

INGREDIENTES:

METABOLISMO DA TIROIDE

4LIFE TRANSFER FACTOR METABOLITE™

O que é o metabolismo?

Qual é a influência da glândula tiroide no metabolismo?

O que lhe oferece o 4Life Transfer Factor Metabolite?

90

PESO LÍQUIDO

CÁPSULAS

Selénio 
Iodo 
Extrato de uva 
Extrato de romã 
Arando em pó 
Extrato de folha de oliveira 
Extrato de toranja 
Extrato de semente de uva 
Bagas de arónia em pó 
Colostro 
Gema de ovo 
Quercetina

12 μg 
25 μg 

192,5 mg 
192,5 mg 
192,5 mg 
182,0 mg
182,0 mg
182,0 mg 
182,0 mg 

70,0 mg 
30 mg 
8,9 mg

22%
17%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Quantidade por unidade %VRN*

*VRN: Valores de referência dos nutrientes

53,33 g


