
Suplemento alimentar 
com probióticos e 
oligossacarídeos

PRE/O™

(1) Aroma natural de limão. 
(2) Não necessita refrigeração.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum e Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Galactooligossacarídeos e frutooligossacarídeos.
(5) Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus acidophilus
(6)  Obtido a partir de colostro e gema de ovo.
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Sabia que...?

O que é que o PRE/O nos oferece?

Os probióticos e os oligossacarídeos trabalham 
muito bem de forma sinérgica

Milhões de microrganismos vivem no nosso corpo, distribuídos 
pela nossa pele e pelas membranas mucosas. 
Estes microrganismos (microbiota) vivem em diferentes áreas e
desenvolvem atividades benéficas como a otimização do uso de 
nutrientes, gerando algumas vitaminas e protegendo-nos.

Os probióticos são “microrganismos vivos que proporcionam 
benefícios para a saúde do hospedeiro, quando administrados 
em quantidades adequadas.”1

Os oligossacarídeos são “ingredientes promovem uma 
estimulação seletiva do crescimento e/ou da atividade de várias 
espécies de microrganismos presentes na microbiota intestinal, 
assegurando benefícios para a saúde do hospedeiro.”2

O nosso atual estilo de vida — envolve uma quantidade 
excessiva de alimentos processados,  um baixo consumo de 
fibras, tratamentos com antibióticos, etc.— o que resulta numa 
baixa qualidade e quantidade da nossa microbiota (isto é, um 
desequilíbrio bacteriano), que pode afetar o nosso bem-estar geral.

Cada saqueta contém 875 milhõesde unidades formadoras 
de colónias de 5 probióticos diferentes. - contêm 2 tipos de 
oligocassarídeos e fibra de milho. Graças à nossa tecnologia 
microencapsulada, não precisa de refrigeração e permite que as 
culturas vivas sejam adequadamente libertadas no cólon para 
desempenharem as suas funções. 100 mg de  4Life Tri-Factor™ 
Formula por saqueta. Fácil de transportar, partilhar e pronto a 
consumir. Agradável sabor a limão.

1. FAO/OMS, 2001 2. Adaptado de Roberfroid et al., 2010



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Dose diária: Uma (1) saqueta
Doses diárias por recipiente: 15

Tomar uma (1) saqueta por dia.
Verta todo o conteúdo.
Engolir SEM MASTIGAR. 
Se quiser, pode beber água ou outra bebida 
de seguida. Não é adequado para crianças com 
menos de 3 anos. As crianças entre os 3 e os
12 anos podem tomar pequenas quantidades
ao longo do dia.

Primeiro mês – uma saqueta por dia
Segundo mês e seguintes – uma saqueta
em dias alternados

PESO LÍQUIDO

INGREDIENTES:

15
SAQUETAS

146,5 g

Galactooligossacarídeos, fibra de milho, frutooligossacarídeos, 
óleo de coco totalmente hidrogenado (Cocos nucifera), açúcar 
de cana, maltodextrina, 4Life Tri-Factor Formula (produzido com 
colostro (leite) e gema de ovo), gelatina de peixe, aroma natural 
de limão, agente espessante (glicerina), Bifidobacterium longum 
subsp. infantis, cloreto de sódio, emulsionante (lecitina de soja), 
Bifidobacterium longum, estabilizador (pectinas), Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, adoçante (glucosidos de 
esteviol ), Bifidobacterium animalis subsp. lactis.



Perfil do Produto
Pronto para 
impressão

Catálogo de 
Produtos

Comprar 
Agora

Quantidade por dose diária

* UFC: unidade formadora de colónias

14 Kcal 
0,12 g 

2,8 g
0,37 g
0,21 g
0,18 g 
0,02 g

1000 mg 
500 mg

70 mg
30 mg

13,5 mg/ 
250 milhões de UFC*

4 mg/
250 milhões de UFC*  

1,7 mg/
125 milhões de UFC*  

1,5 mg/
125 milhões de UFC*

149,94 mg/
250 milhões de UFC*  

Calorias 
Proteína 
Total de hidratos de carbono 
     dos quais açúcares
Lípidos totais
   dos quais saturados
Fibras

Galactooligossacarídeos 
Frutooligossacarídeos
Colostro
Gema de ovo 
Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Bifidobacterium lactis

Avisos: O consumo excessivo pode causar desconforto abdominal. Evite tomar em conjunto 
com medicamentos e outros suplementos alimentares à base de fibras. Não é adequado para 
crianças com menos de 3 anos. Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos 
alimentares 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 em local fresco e seco.

https://4lifetools.eu/media/PPS_PREO_PT.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-PT-Ciencia-Catalogo-Produtos.pdf
https://portugal.4life.com/corp/product/preo/1956


Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. 
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Siga-nos:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

