
Suplement diety w płynie produkowany
 z owoców i zawierający witaminę C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA 
TRI-FACTOR FORMULA 

Tri-FactorTM
Jedna porcja zawiera 600 mg 

4Life Transfer FactorTM Tri-
FactorTM Formula.

6 owoców
Kompleks RioVida zawiera jabłko, 

borówki, winogrona, owoce granatu, 
czarny bez i jagody acai.

Niskokaloryczny

Witamina C
 Pomaga zmniejszać uczucie zmęczenia 

i znużenia, chronić komórki przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz 

zapewniać prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.

TM

ride the river of life



SKŁADNIKI: Sok z jabłek (Malus domestica), sok z borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), 
sok z winogron (Vitis vinifera), zagęszczacz (gliceryna), sok z owoców granatu (Punica 
granatum), sok z owoców czarnego bzu (Sambucus nigra), 4Life Tri-Factor™ Formula (z siary 
(mleko) i żółtka jaja), kwas L-askorbinowy, aromat jagodowy, miąższ jagód acai w proszku 
(Euterpe oleracea), substancja przeciwpieniąca (dwutlenek krzemu).

Kalorie:
Białko: 
Całkowita zawartość węglowodanów:
 w tym cukry:
   Błonnik: 
Całkowita zawartość tłuszczu: 
Witamina C:
Siara:
Żółtko jaja:
Jabłko:
Borówki:
Winogrona:
Granat:
Owoce czarnego bzu:
Jagody acai:

Ilość w dziennej porcji

* NRV: Wzorcowe wartości odżywcze

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH
Dzienna porcja: 30 ml
Liczba dziennych porcji w butelce: 16

Pić 30 ml dziennie. Wstrząsnąć przed 
użyciem. Po otwarciu przechowywać w 
lodówce i spożyć w ciągu 14 dni.

%NRV*

20 kcal 
0,3 g

4,54 g
3,17 g
0,24 g
0,12 g
60 mg

420 mg
180 mg

11 g
8,78 g
7,53 g
1,31 g
0,87 g
0,08 g
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-

–
-
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-
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Ostrzeżenia: Przed otwarciem przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. 
Suplementy diety nie powinny być stosowane jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej
diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. 020923_EU_pl

2x500 ml
16 DZIENNYCH PORCJI 

W BUTELCE

OBJĘTOŚĆ NETTO

STOSOWANIE

PRZECIWUTLENIACZ

D

Witamina C pomaga zmniejszać uczucie zmęczenia i znużenia, chronić komórki przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz zapewniać prawidłowe funkcjonowanie układu 
odpornościowego.
Zawiera składniki pozyskiwane z sześciu owoców: jabłek, borówek, winogron, granatów, 
czarnego bzu i jagód acai. Jedna porcja zawiera 600 mg 4Life Transfer FactorTM Tri-FactorTM 
Formula. Niskokaloryczny.

Czym są wolne rodniki i jak powstają? 
Tlen jest nam potrzebny do życia i dostarcza nam energii. Choć jest dla 
organizmu niezbędny, w dużych ilościach może być toksyczny, ponieważ 
wytwarza wysoce reaktywne substancje (wolne rodniki).

Przeciwutleniacze 
Organizm jest wyposażony w systemy obrony antyoksydacyjnej, które 
neutralizują działanie wolnych rodników. Niektóre witaminy, minerały i 
składniki roślinne również pomagają chronić komórki przed 
uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Co oferuje Riovida?

Wolne rodniki i przeciwutleniacze

TM


