
4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RIOVIDA BURST™ TRI-FACTOR™

Tri-FactorTM

Formula4

Baixo 
em calorias3

Fácil 
de levar

Sistema 
imunitário1

Stress 
oxidativo 1

(1) A Vitamina C contribui para a redução do cansaço e da fadiga, para a proteção das células contra 
      o stress oxidativo e para o normal funcionamento do sistema imunitário. 
(2) Contém uva, maçã, mirtilo, romã, açaí e baga de sabugueiro.
(3)  Apenas 2 Kcal por dose diária. 
(4) Obtido a partir de colostro e gema de ovo.

Sabor 
delicioso2

Cansaço e fadiga1

Suplemento alimentar em gel para 
apoiar o sistema imunitário1



INGREDIENTES:  Sumo de maçã (Malus domestica (Borkh.)  Borkh.), sumo de uva (Vitis vinifera 
L.), sumo de mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), açaí (Euterpe oleracea  C.  Martius), sumo de romã 
(Punica granatum L.), emulsionante (glicerina vegetal), sumo de sabugueiro (Sambucus nigra 
L.), 4Life Tri-Factor™ Formula (criado a partir de colostro bovino (leite) e gema de ovo), agente 
gelificante (goma xantana, goma de guar), aroma de creme de bagas, ácido L-ascórbico e 
emulsionante (monoglicéridos). 

Mirtilo
(Vaccinium myrtillus L.)

Vitamina C 
(Ácido L-ascórbico)

Uva
(Vitis vinifera L.)

Calorias:
Proteínas: 
Total de hidratos de carbono:
 dos quais açúcares:
Total de lípidos: 
Vitamina C 
Sumo de maçã
Sumo de uva
Mirtilo
Açaí
Romã
Baga de sabugueiro
Colostro
Gema de ovo

Quantidade por dose diária

Com açúcar e adoçantes.

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Dose diária: 30 ml
Doses diárias por caixa: 15

Consuma uma embalagem diária.

%VRN*

2 kcal 
0,02 g
0,47 g
0,25 g
0,01 g
30 mg

8,87 mg 
7,36 mg 

7 mg 
4 mg 
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0,87 mg 
420 mg
180 mg
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Os produtos 4Life ®não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Afirmações nutricionais aprovadas para a Europa ©2023. Marcas registadas da 4Life, LLC, todos os direitos reservados. 041123_EU_pt

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

ANTIOXIDANTE

Sabia que os antioxidantes conseguem combater os radicais livres?

Deseja aumentar a sua ingestão diária de antioxidantes e vitamina C?

A vitamina C contribui para a redução do cansaço e da fadiga, para a proteção das células 
contra o stress oxidativo e para o normal funcionamento do sistema imunitário.

Contém ingredientes de 6 frutos: uva, maçã, mirtilo, romã, açaí e baga de sabugueiro.

Contém 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula por dose individual.
Baixo em calorias.

Fácil de transportar e partilhar, em formato gel.

Quer usufruir de RIOVIDA quando está em movimento?

O que são os radicais livres e quais são as suas causas? 
 Os seres humanos necessitam de oxigénio para sobreviver e para lhes dar 
energia. Apesar de ser necessário, em quantidades elevadas, o oxigénio pode 
ser tóxico, visto que produz substâncias altamente reativas (radicais livres).

Quando existem quantidades excessivas de radicais livres, ou quando os sistemas 
de defesa antioxidante falham, os radicais livres podem reagir com componentes 
celulares e causar danos oxidativos (à pele, artérias, articulações, etc.).

Determinados fatores aumentam a produção de radicais livres, como o fumo, 
a poluição, o stress, etc.

Antioxidantes 
Para combater os efeitos dos radicais livres, o corpo possui sistemas de 
defesa antioxidantes. Algumas vitaminas, minerais e componentes de 
plantas também ajudam a proteger as células dos danos oxidativos.

O que fornece o Riovida Burst?

Radicais livres e antioxidantes

450

15

ml
PESO LÍQUIDO

DOSE INDIVIDUAL

Avisos: Conservar em local fresco e seco. Não exceder a dose 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.
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