
INGREDIENTES: L-citrulina, complexo 
de bioflavonoides cítricos, agente de 
revestimento (hidroxipropil metilcelulose), 
extrato de raiz de Panax ginseng, 
colecalciferol, óleo de triglicerídeos de 
cadeia média e água.

MAN

Vitamina D
L-Citrulina
Bioflavonoides

1000%50 µg
-1500 mg
-275 mg

Panax Ginseng -192,4 mg

Quantidade por dose diária

Informação Nutricional
Dose diária:  Quatro (4) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

BEM-ESTAR MASCULINO

Suplemento alimentar com Panax Ginseng 
para manter a saúde sexual.  

O que é a menopausa masculina? 
A menopausa masculina é 
caracterizada por um declínio 
hormonal que costuma ter lugar 
entre os 40 e os 50 anos de idade. 
Este processo natural é semelhante 
à menopausa feminina, mas as 
alterações verificadas nos homens 
são menos abruptas e, como tal, são 
mais difíceis de identificar.

As alterações a que o corpo 
masculino está sujeito durante 
o processo de envelhecimento 
podem causar diferentes sintomas, 
contudo, os mais comuns são a 
falta de energia, a falta de vigor, a 
perda de massa muscular e a perda 
de massa óssea.  Podem também 
sentir irritabilidade, alterações de 
humor, ansiedade, dificuldade em 
adormecer, etc.

Quais são as vantagens do 
4LifeTransform MAN? 
Contém ingredientes específicos para 
a saúde masculina, incluindo vitamina 
D, Panax ginseng e L-citrulina.

A vitamina D ajuda a manter os ossos 
saudáveis, contribui para o bom 
funcionamento dos músculos e ajuda 
a manter o normal funcionamento do 
sistema imunitário.

O extrato de raiz de Panax ginseng 
ajuda a manter a saúde sexual, 
os níveis de glicose no sangue 
e o funcionamento cognitivo, 
além disso aumenta a vitalidade e 
vivacidade.

Sente que tem menos energia 
e vigor à medida que os anos 

passam? 
 • 

Gostaria de envelhecer com uma 
boa qualidade de vida? 

Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 081023_EU_PT
Os produtos 4Life®não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Tomar 
duas (2) cápsulas duas vezes por dia 
com 250 ml de líquido.

Avisos: Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar medicação para a 
diabetes. 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.

120 CÁPSULAS • PESO LÍQUIDO: 81,84 g

%VRN*

*VRN:  Valores de Referência dos Nutrientes
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