4LIFE TRANSFER FACTOR

™

®

SISTEMA IMUNITÁRIO

PLUS

™

Suplemento alimentar com zinco, extratos
de plantas e extratos de cogumelo para dar
apoio ao sistema imunitário.
Como é que o sistema imunitário o ajuda no dia a dia?

Através de mecanismos externos (pele e membranas mucosas) e internos
(glóbulos brancos), permite que nos defendamos contra ameaças como vírus,
bactérias, fungos, etc.
Se o sistema imunitário estiver a funcionar bem, o nosso organismo será capaz
de prevenir infeções e constipações. Também nos irá permitir usufruir de melhor
saúde, da nossa família, trabalho e momentos de lazer.
Os hábitos saudáveis são grandes aliados do nosso sistema de defesa: comer
de forma equilibrada, manter atividade física, descansar, dormir horas suficientes
e reduzir o stress
O que é que o 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor™ nos oferece?

O zinco contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário.
A combinação exclusiva de aloé vera (Aloe barbadensis) e extratos de
cogumelos (Agaricus blazei, Grifola frondosa, e Lentinus edodes) apoia as
nossas defesas naturais.
100 mg de 4Life Tri-Factor Formula por cápsula.
INGREDIENTES: 4Life Tri-Factor Formula (obtido a partir de colostro bovino [leite] e
gema de ovo, inositol hexafosfato, pó de soja (Glycine max [L.] Merr.), estabilizador
(hydroxypropyl methylcellulose), extrato de Cordyceps (Cordyceps sinensis [B.]
Saccardo), levedura de padeiro fermentada, mono-L-metionina-sulfato de zinco,
extrato de cogumelo (Agaricus blazei), folha de aloé vera em pó(Aloe barbadensis),
extrato de aveia(Avena sativa L.), extrato de folha de oliveira (Olea europaea L.),
aroma de casca de limão, extrato de shiitake(Lentinula edodes [Berk] Pegler), extrato
do fruto de maitake (Grifola frondosa S.F. Gray) e água.

90 CÁPSULAS•PESO LÍQUIDO: 42,29 g

MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Tomar
três (3) cápsulas por dia com 240 ml de
líquido.
Informação nutricional

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

Quantidade por dose diária
Zinco
Inositol Hexafosfato
Soja
Colostro
Gema de ovo
Cordyceps

10 mg
300 mg
240 mg
210 mg
90 mg
69,9 mg
Levedura de padeiro fermentada 57,9 mg
Cogumelo Agaricus blazei 35,1 mg
Aloé vera
33,9 mg
Aveia
33,3 mg
Folha de oliveira
30 mg
Shiitake
9,9 mg
Maitake
9,9 mg

%DDR*
100%
-

*DDR: Dose recomendada

Complemente o seu estilo de vida saudável com outros
produtos 4Life de acordo com o seu objetivo nutricional
ATLETAS: Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ ™, e Renuvo™.
CONTROLO DO PESO: 4LifeTransform Burn™, Superdetox ™, Fibre System Plus ™, e
Nutrastart™ (como alternativa a uma refeição convencional).
SUPLEMENTO ALIMENTAR:
Mulher: RiteStart™, Belle Vie™, e 4LifeTransform™ Woman.
Homem: RiteStart, MalePro™, e 4LifeTransform Man.
Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados em substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de
vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar em local fresco e seco.

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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