
Suplemento alimentar com ingredientes 
para o sistema nervoso.

4Life Tri-Factor™Formula4

Reduz o cansaço 
e a fadiga1

Concentração2

Com aminoácidos3

Sistema Nervoso1.

Memória2

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

(1)  O magnésio, contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso ao mesmo tempo que ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga.
(2) Componentes como o Brahmi e a ginkgo podem ajudar a manter a função cognitiva (concentração e memória). 
(3) L-cisteína, L-tirosina e L-glutamina.
(4) Composto por colostro e gema de ovo



INGREDIENTES: Antiaglomerante (celulose microcristalina), óxido de magnésio, 
estabilizador (gelatina), colina (soja), brahmi (Bacopa monnieri (L.) Pennell), ginkgo (Ginkgo 
biloba L.), 4Life Tri-Factor™ Formula (criada a partir de colostro bovino (leite) e gema de 
ovo), gluconato de magnésio, L-cisteína, L-tirosina, L-glutamina, antiaglomerante (ácido 
esteárico), água, antiaglomerante (dióxido de silício), e corante (betacaroteno).

Avisos: Consulte o seu médico caso esteja a tomar anticoagulantes. Não exceder a dose diária recomendada. 
Os suplementos alimentares 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.

O nosso dia a dia é mais exigente do que nunca, pelo que é difícil conseguir equilibrar o 
trabalho, a família, o exercício físico e a vida social. Estamos ocupados 24 horas por dia, 
7 dias por semana, o que implica um esforço mental muito elevado.

O que tem o 4Life Transfer Factor Recall™ para lhe oferecer?
Magnésio, que contribui para o normal funcionamento do sistema nervoso ao mesmo 
tempo que ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga.

Extrato de Brahmi (Bacopa monnieri [L.] Pennell) e extrato de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
que também ajudam a manter a função cognitiva (concentração e memória).

Contém ainda colina, os aminoácidos L-cisteína, L-tirosina e L-glutamina, 
bem como o 4Life Tri-Factor Formula.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:

Dose diária: duas (2) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 45

Tomar duas (2) cápsulas
por dia com 240 ml de líquido.

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. 021423_EU_en
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CÁPSULAS

PESO LÍQUIDO

INSTRUÇÕES:

SISTEMA NERVOSO

Quantidade por dose diária

*DR: Dose Recomendada

% DR*

109 mg
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46,6 mg
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33,4 mg

20 mg
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-
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-
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Magnésio
Colina
Brahmi
Ginko
Colostro
L-Cisteína
L-Tirosina
L-Glutamina
Gema de ovo

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

· Sente fadiga mental quando chega ao final do dia?  
· O seu trabalho é exigente?
· Há dias em que tem dificuldade em se concentrar?


