
Tri-FactorTM

Contém 600 mg de 4Life 
Transfer FactorTM Tri-Factor 

Formula por dose.

6 frutos 
O RioVida é composto por uma 

mistura de maçã, mirtilo, uva, romã,  
baga de sabugueiro e açaí.

Baixo em 
calorias

Vitamina C
Ajuda a reduzir o cansaço e a 

fadiga, protege as células contra 
os danos oxidativos e contribui 

para o normal funcionamento do 
sistema imunitário.

Suplemento alimentar líquido composto por  
sumo de fruta e vitamina C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA 
TRI-FACTOR FORMULA 

TM



Os seres humanos necessitam de oxigénio para sobreviver e 
para lhes dar energia. Apesar de ser necessário, em quantidades 
elevadas, o oxigénio pode ser tóxico, visto que produz substâncias 
altamente reativas (radicais livres).

O que são os radicais livres e  
quais são as suas causas?

Antioxidantes
Para combater os efeitos dos radicais livres, o corpo possui 
sistemas de defesa antioxidantes.  Algumas vitaminas, minerais 
e componentes de plantas também ajudam a proteger as células 
dos danos oxidativos.

Radicais livres e antioxidantes



O que é que o Riovida oferece?

A vitamina C ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga, protege as células 
contra os danos oxidativos e contribui para o normal funcionamento 
do sistema imunitário. Contém ingredientes de 6 frutos: uva, maçã, 
mirtilo, romã, açaí e baga de sabugueiro. Contém 600 mg de 4Life 
Transfer Factor Tri-Factor Formula por dose. Baixo em calorias.

ride the river of life



   

D

2x500ml
16 DOSES DIÁRIAS 

POR GARRAFA

VOLUME LÍQUIDO

Calorias:
Proteína: 
Hidratos de carbono:
   dos quais açúcares:
   Fibra: 
Lípidos: 
Vitamina C:
Colostro:
Gema de ovo:
Maçã:
Mirtilo:
Uva:
Romã:
Baga de sabugueiro:
Açaí:

Quantidade por dose diária

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

%VRN*

20 Kcal 
0,3 g

4,54 g
3,17 g
0,24 g
0,12 g
60 mg

420 mg
180 mg

11 g
8,78 g
7,53 g
1,31 g
0,87 g
0,08 g
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INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Beber 30 ml por dia. Agitar bem antes de beber. 
Após a abertura, deve ser guardado no frigorífico e 
consumido num prazo de 14 dias.



Perfil do Produto
Pronto para 
impressão

Catálogo de 
Produtos

Comprar  
Agora

· Sumo de maçã (Malus domestica)
· Sumo de mirtilo (Vaccinium myrtillus)
· Sumo de uva (Vitis vinifera)
· Espessante (Glicerina)
· Sumo de romã (Punica granatum)
· Sumo de baga de sabugueiro (Sambucus nigra)
· 4Life Tri-Factor™ Formula 
   (feito a partir de colostro (leite) e gema de ovo)
· Ácido L-ascórbico
· Aroma de creme de frutos silvestres
· Polpa de baga de açaí em pó (Euterpe oleracea)
· Agente antiespuma (Dióxido de silício)

INGREDIENTES:

Avisos: Conservar num local fresco e seco antes da abertura. 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.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-PT-Ciencia-Catalogo-Produtos.pdf
https://portugal.4life.com/corp/product/transfer-factor-riovida/93
https://4lifetools.eu/media/PPS_RIOVIDA_JUICE_PT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAhmxsUNWY8
https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I
https://youtu.be/Q4q-y45ekNY


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. 011923_EU_pt

Siga-nos:

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

