™

TERMOGÉNICO

Com ingredientes que contribuyen para o
normal metabolismo das gorduras e para
ajudar a controlar o peso
4LifeTransform Burn™ é um termogénico
com ingredientes que contribuem para
o metabolismo normal da gordura e
ajudam a controlar o peso corporal, em
especial se conjugado com exercício
físico e um regime alimentar saudável.
INSTRUCÇÕES: Tomar duas (2)
cápsulas por dia com 250 ml líquido.
Tomar o produto cinco ou mais dias
por semana. Para obter melhores
resultados deverá tomar uma hora do
exercício físico.

Informação Nutricional
Dose Diária: duas (2) cápsulas
Doses por embalagem: 40
% DDR*

Quantidade por dose diária

Citrinos
Sinefrina
Coleus Forskohlii
Manga Africana
Di-hidrocapsiato

500 mg 25 mg 250 mg 150 mg 1,5 mg -

*DDR: Dose Diária Recomendada

REFORÇE OS SEUS OBJETIVOS DE TRANSFORMAÇÃO: experimente combinar
4LifeTRANSFORM BURN com PRO-TF para complementar o seu programa de
controlo de peso.
4LIFETRANSFORM™ APP: Disponível para iOS e Android, a aplicação
4LifeTransform também pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos de transformação.
SUPLEMENTO ALIMENTAR

80 CÁPSULAS • PESO LÍQUIDO: 48,16 g

INGREDIENTES: Citrinos (Citrus paradisi,
Citrus sinensis, e Citrus aurantium) extratos
de frutos, extrato de raiz de Coleus
forskohlii, hidroxipropilmetilcelulose,
extrato de semente de manga Africana
(Irvingia gabonensis), diidrocapsiato,
água, óleo de raiz de gengibre, e agente
antiaglomerante (estearato de magnésio).

ADVERTÊNCIA: Utilizar apenas de acordo com as indicações. Utilizar apenas de acordo com as indicações. Não utilizar se estiver grávida ou a amamentar. Consulte
o seu médico se sofrer de alguma doença e antes de dar início a qualquer dieta, consumo de suplementos ou programa de exercício físico. Utilize com precaução se
consumido em conjunto com outros produtos que contenham estimulantes. No início da utilização poderá sentir um efeito purificador e uma sensação geral de calor, ao
longo de várias horas após a ingestão. Geralmente, estes efeitos desaparecem no espaço de duas a três semanas após a continuação da administração. Se estes, ou
outros sintomas anómalos persistirem, suspenda o consumo e consulte o seu médico.

Os Produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
Declaraciones nutricicionais aprovadas para a Europa. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Todos os direitos reservados. 081317_EU_pt

