
Com ingredientes de topo para reforçar
o seu sistema imunitário

Os extratos de Agaricus 
blazeii, Grifola frondosa e 

Lentinus edodes reforçam as 
nossas defesas naturais.

4Life Tri-Factor™ Formula 
Obtido a partir de colostro 

bovino e gema de ovo 
de galinha.

O zinco
 contribui para o  

normal funcionamento do  
sistema imunitário.

A aloé vera 
(Aloe barbadensis) reforça 

as nossas defesas naturais.

Produto mais vendido

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR™ FORMULA



Através de mecanismos externos (pele e membranas mucosas) e internos (glóbulos 
brancos), protege-nos contra várias ameaças, tais como vírus, bactérias, fungos, etc. 
Quando o sistema imunitário funciona corretamente, o nosso corpo consegue evitar 
infeções e constipações. Permite-nos igualmente melhorar a nossa saúde e o tempo que 
passamos com a nossa família, a trabalhar ou a usufruir dos nossos tempos livres. 
Os hábitos saudáveis são excelentes aliados do nosso sistema de defesas: ter uma dieta 
equilibrada, fazer exercício físico, descansar, dormir horas suficientes e reduzir o stress.

INGREDIENTES: 4Life Tri-Factor™ Formula (obtido a partir de colostro bovino [leite] e gema de 
ovo), hexafosfato de inositol, soja em pó (Glycine max [L.] Merr.), estabilizador (hidroxipropil  
metilcelulose), extrato de Cordyceps (Cordyceps sinensis [B.] Saccardo), levedura de padeiro 
fermentada, mono-L-metionina-sulfato de zinco, extrato de corpo de frutificação de Agaricus 
blazeii (Agaricus blazeii), 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 corpo de frutificação de Shiitake (Lentinula edodes [Berk] Pegler), extrato de corpo de 
frutificação de Maitake (Grifola frondosa S.F. Gray) e água.O zinco

Inositol
Soja
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Gema de ovo
Cordyceps
Levedura de padeiro fermentada
Agaricus blazeii
Aloé Vera
Aveia
Folha de oliveira
Shiitake
Maitake

Quantidade por dose diária

*DR: Dose Recomendada

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

Tomar três (3) cápsulas
por dia com 240 ml de líquido
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9,9 mg
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Suplemento alimentar com zinco, extratos de 
plantas  e extratos de cogumelos para reforçar  
o sistema imunitário.

Como é que o sistema imunitário nos ajuda todos os dias?

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. 022023_EU_pt
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INSTRUÇÕES

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS 
TRI-FACTOR™ FORMULA

SISTEMA  IMUNITÁRIO

D

O zinco contribui para o bom funcionamento do sistema imunitário. 
A sua combinação exclusiva de aloé vera (Aloe barbadensis) e extratos de cogumelos 
(Agaricus blazeii, Grifola frondosa e Lentinus edodes) reforça as nossas defesas naturais. 

100 mg de 4Life Tri-Factor Formula por cápsula.

O que é que o 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor oferece?


