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

Tri-Factor2 

Formula

Baixo teor de 
calorias

Fácil de preparar
on the go

Fruta
 antioxidante1

(1) Contém uva e mirtilo. 
(2) Contém 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula por dose.

Sabor 
 delicioso

Suplementos alimentar
em pó para preparação de uma

 bebida antioxidante1



INGREDIENTES : Frutose, intensificador de sabor (ácido cítrico), sabor a uva, agente de 
volume (goma arábica), 4Life Tri-Factor™ Formula (colostro (leite) e gema de ovo), sabor a 
romã-açaí, pó de cenoura (Daucus carota), pó de maçã (Malus domestica), pó de fruto de 
açaí (Euterpe oleracea), pó de mirtilo (Vaccinium myrtilloides Michx.), sabor a sabugueiro, 
pó de sabugueiro (Sambucus nigra), cloreto de sódio, cloreto de potássio, pó de uva 
(Vitis vinifera), e edulcorante (sucralose).Calorias:

Proteínas: 
Total de hidratos de carbono:
 dos quais açúcares:
   Fibras: 
Total de lípidos: 
Sódio:
Colostro:
Cenoura:
Gema de ovo:
Maçã:
Açaí:
Mirtilo:
Baga de sabugueiro:
Uva:

Quantidade por dose diária

Com açúcar e adoçantes.

*VRN: valores de referência dos nutrientes

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Dose diária: 1 saqueta (7,77 g)
Doses diárias por caixa: 15

Dissolva uma saqueta em 240 ml de água 
e agite bem a mistura até se dissolver 
completamente. Tome uma saqueta por dia.

%VRN*

29 kcal  
0,33 g
6,70 g
4,38 g

0,6 g
0,16 g
40 mg

420 mg
210 mg
180 mg
137 mg
100 mg
100 mg
100 mg

50 mg
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Os produtos 4Life ®não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Afirmações nutricionais aprovadas pela Europa ©2023. Marcas registadas da 4Life, LLC, todos os direitos reservados. 031423_EU_pt

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

ANTIOXIDANTE

Quer conhecer uma forma saudável de aumentar a sua ingestão de líquidos?

Quer facilitar a hidratação durante o exercício físico com sais minerais e 
antioxidantes adicionais?

Sabia que beber 2 litros de água por dia ajuda a manter as funções física e cognitiva 
normais e a regular a temperatura do corpo?
Graças ao delicioso Riovida Stix pode adicionar sabor à sua ingestão diária de água.
Contém ingredientes de 5 frutos: uva, maçã, mirtilo, açaí e baga de sabugueiro. 
E o melhor de tudo é que é baixo em calorias, com um formato fácil de preparar, levar e 
partilhar. Contém 600 mg de 4Life Tri-Factor™ Formula por saqueta.

Gosta de uma saborosa bebida sem gás?

O que são radicais livres e o que causa os mesmos? 
Os seres vivos precisam de oxigénio para viver, para que possam obter 
energia de forma eficiente. Apesar de ser necessário, o oxigénio pode ser 
tóxico em quantidades elevadas, uma vez 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 
O corpo possui sistemas de defesa antioxidantes para contrariar o efeito 
dos radicais livres. Algumas vitaminas, minerais e componentes de plantas 
também ajudam a proteger as células dos danos oxidativos.

O que fornece o Riovida Stix?

Radicais livres e antioxidantes

117

15

g
PESO LÍQUIDO

SAQUETAS

Avisos: Conservar num 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.

Uva
(Vitis vinifera L.)

Fruta
Mirtilo 

(Vaccinium myrtillus L.) 
Fruta


