
Suplemento alimentar com proteínas hidrolisadas 
de elevada qualidade que ajudam a aumentar e 

manter a massa muscular

PRO-TF™ BAUNILHA

(1) Proteínas de alta absorção, que são fáceis de digerir.
(2) Sabor natural a creme de baunilha. 
(3) Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano e Valina.
(4) 10 g de proteína por batido.
(5) Alanina, Arginina, Ácido Aspártico, Cisteína, Ácido Glutâmico, Glicina, Prolina, Serina e Tirosina.
(6) Menos de 1 g por batido (ao misturar 1 colher de PRO-TF com 240 ml de água).
(7) Colostro e gema de ovo, 300 mg por batido.
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PROTEÍNAS HIDROLISADAS



• Tem dificuldades quanto volta a praticar exercício 
  no dia seguinte?
• Gostaria de otimizar o seu treino de força?
• Não tem tempo para tomar um pequeno-almoço 
  saudável?

O QUE O PRO-TF BAUNILHA LHE OFERECE

As proteínas são nutrientes essenciais para o bom 
funcionamento do nosso corpo. São o componente principal dos 
nossos músculos, mas também têm outras funções importantes, 
por exemplo, no nosso sistema imunitário.

As fontes de proteína do PRO-TF (proteína de soro e clara 
de ovo) oferecem um equilíbrio perfeito de aminoácidos 
essenciais e 2,3 g de aminoácidos de cadeia ramificada 
(BCAA), nomeadamente, isoleucina, leucina e valina.

As proteínas hidrolisadas são proteínas de alta absorção, 
que são fáceis de digerir.

O baixo teor de gordura e açúcar deste produto faz com que 
seja compatível com dietas concebidas para atletas e para 
o controlo do peso.

COMBINAR UMA (1) COLHER (17 G) DE PÓ COM 240 
ML DE ÁGUA FRIA. AGITAR OU MEXER ATÉ DISSOLVER. 
CONSUMIR DUAS DOSES POR DIA. VALIDADE APÓS A 
ABERTURA: 30 DIAS

782g
PESO LÍQUIDO



INGREDIENTES:
Soro de leite (soja), maltodextrina, proteína de clara de 
ovo, sabor natural de creme de baunilha, espessante 
(goma guar), 4Life Tri-Factor™ Formula (criada a partir 
colostro (leite) e pó de gema de ovo), triglicéridos de 
cadeia média, cloreto de sódio, edulcorantes
(sucralose, acesulfame K)

Calorias:
Proteínas:
Total de Hidratos de Carbono:
    dos quais Açúcares: 
Total de Lípidos:
4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula:

65 kcal 10 
g

4 g
1 g
1 g

300 g

Quantidade por Batido

Declaração Nutricional por Batido
Dose: 17 g (1 colher) 
Colheres por Embalagem: 46



Perfil do 
Produto

Pronto para 
impressão

Catálogo de 
Produtos

Comprar 
Agora

Histidina
Isoleucina*
Leucina*
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptofano
Valina*

186 mg
649 mg

1047 mg
915 mg
257 mg
383 mg
683 mg
208 mg
599 mg

555 mg
341 mg

1097 mg
247 mg

1720 mg
209 mg
594 mg
528 mg
322 mg

Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Cisteína
Ácido Glutâmico
Glicina
Prolina
Serina 
Tirosina

Aminoácidos Essenciais (EAA)

Aminoácidos Não Essenciais (NAA)
* Aminoácidos de Cadeia Ramificada (BCAA)

AMINOGRAMA DO 
PRO-TF BAUNILHA
Dose normal para uma (1) colher (17 g)

Avisos: 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 num local 
fresco e seco.

http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-PT-Ciencia-Catalogo-Produtos.pdf
https://4lifetools.eu/media/PT_PRO-TF_Vainilla.pdf
https://portugal.4life.com/corp/product/pro-tfr-chocolate/662


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/

