
Suplemento alimentar com cafeína 
e extrato de plantas que ajuda a melhorar a 
concentração, a atenção e o desempenho 

físico e mental

Metabolismo da Gordura 2 
e da Glicose5

Recuperação 1 
e Cansaço1;5;6

Desempenho Físico3 
e Mental1;2;3;4

Atividade 
 cognitiva4;5

Capacidade 
adaptogénica1;4

Concentração 
  e Atenção2;5;6;7

 ENERGY GO STIX™ TROPICAL

4Life Transfer Factor™
 Formula8

(1) Ginseng da Sibéria (Eleutherococcus senticosus) 
(2) Guaraná (Paullinia cupana) 
(3) Maca (Lepidium meyenii) 
(4) Rhodiola (Rhodiola rosea) 
(5) Ginseng coreano (Panax ginseng). O crómio contribui para o metabolismo normal dos macronutrientes e ajuda a manter níveis normais de glicose no sangue
(6) Erva-mate (Ilex paraguariensis A. St.-Hil)
(7) Chá verde (Camellia sinensis)
(8) Feito a partir de colostro (leite) e gema de ovo

Baixo em calorias • Sem gás • Sabor agradável
Fácil de preparar • Fácil de transportar e partilhar



Avisos: consulte o seu médico ou farmacêutico, se estiver a tomar medicação para a diabetes. 
Não exceder a dose diária recomendada. CONTÉM CAFEÍNA (85 mg/SAQUETA). NÃO RECOMENDADO PARA 
CRIANÇAS E GRÁVIDAS. Os suplementos dietéticos não devem ser utilizados como substitutos de um regime 
alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
Não deve ser dado a crianças. Conservar num local fresco e seco.

Para funcionar bem, o seu corpo precisa de estar em boas condições físicas e mentais.

De forma a ter energia suficiente, o nosso corpo precisa de saber como »metabolizar« 
corretamente os nutrientes que nos dão energia (macronutrientes - hidratos de carbono, 
gorduras e proteínas).
O nosso estado de alerta e de concentração são cruciais para a organização, tomada de 
decisões ou para a resolução de problemas no trabalho ou mesmo quando estudamos.

Energy Go Stix Tropical é uma bebida com ingredientes que proporcionam o aumento da 
nossa energia física e mental.

Vitamina A que ajuda o normal metabolismo do ferro* e o normal funcionamento 
do sistema imunitário
O crómio contribui  para o metabolismo normal dos macronutrientes  e ajuda a manter 
níveis normais de glicose no sangue**

A cafeína ajuda a melhorar a concentração e a aumentar a atenção.

* O ferro é um dos minerais que contribui para o normal metabolismo da energia.
** A glicose é uma importante fonte de energia para a maioria das células do organismo, incluindo as do cérebro.

Maltodextrina, taurina, extrato de folha de chá verde (Camellia sinensis), L-arginina, 
L-glutamina, regulador de acidez (ácido málico), sabor natural a manga, extrato de folha 
de erva-mate (Ilex paraguariensis), creatina, sabor natural tipo maracujá, betacaroteno, 
agente antiaglomerante (dióxido de silício), regulador de acidez (ácido cítrico), sabor natural 
a maracujá, L-ornitina alfa cetoglutarato, L-carnitina, extrato de raiz de ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus), extrato de semente de guaraná (Paullinia cupana), extrato de 
raiz de maca (Lepidium meyenii), 4Life Transfer Factor™ (composto de colostro (leite) e gema 
de ovo), edulcorante (sucralose), extrato de cereja, sabor natural a ananás, extrato de raiz 
de rhodiola (Rhodiola rosea), extrato de raiz de ginseng americano (Panax quinquefolium), 
extrato de raiz de ginseng coreano (Panax ginseng), edulcorante (acessulfame de potássio) e 
nitrato de crómio.

Calorias
Total de Hidratos de Carbono
Vitamina A 
Crómio 
Taurina
Chá verde
    Cafeína
L-Arginina
L-glutamina
Erva-mate
    Cafeína
Creatina
L-Ornitina Alfa Cetoglutarato
Carnitina 
Ginseng da Sibéria
Guaraná
    Cafeína
Maca
Rhodiola
Colostro
Ginseng americano
Ginseng coreano
Gema de ovo

15 kcal 
3 g 

200 μg
25μg

200 mg
200 mg

13 mg
200 mg
200 mg
140 mg

42 mg
125 mg

75 mg
75 mg
75 mg
60 mg
30 mg
50 mg
37 mg
35 mg
25 mg
25 mg
15 mg

0,75% 
1,15%

25%
62,5%
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Quantidade por dose diária %VRN*

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

Misture 1 pacote com 240 ml de água, uma 
vez por dia. Pode tomar quando precisar de 
uma dose extra de energia ou antes do seu 
exercício de rotina. Evite tomar nas 6 horas 
que antecedem a sua hora habitual de ir para 
a cama.

Dose diária: Uma (1) saqueta
Doses diárias por embalagem: 15

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. 022223_EU_pt

INSTRUÇÕES:

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:

INGREDIENTES:

CONCENTRAÇÃO E ATENÇÃO

ENERGY GO STIX™ TROPICAL
• Precisa de uma dose “extra” de energia em certos momentos (reuniões de 
   trabalho, em viagem, exames)?
• Gostaria de começar o dia com maior equilíbrio físico e mental?
• Com Energy Go Stix terá energia garantida para enfrentar até 
   os dias mais intensos!

O que lhe oferece o ENERGY GO STIX TROPICAL
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