
Suplemento alimentar para o 
funcionamento saudável da vista1

4LIFE TRANSFER FACTOR
VISTA™

VISÃO SAUDÁVEL

4LifeTri-Factor™ 
Formula4

Circulação sanguínea 
no olho2

Saúde 
da visão1

Danos causados 
pelo stress oxidativo3

(1)  A vitamina A e o zinco contribuem para a manutenção normal da visão.
(2)  O extrato de mirtilo e o extrato de folha de ginkgo promovem uma circulação sanguínea normal nos olhos.
(3)  As vitaminas C e E ajudam a proteger as células contra o stress oxidativo.
(4)Colostro e gema de ovo.



Porquê proteger a sua visão?

O que nos fornece o 4Life Transfer 
Factor Vista™?

Fatores como a idade, a exposição solar sem proteção e o 
excesso de luz azul (dos ecrãs) causam o enfraquecimento 
e degeneração de parte das estruturas oculares.

Contém carotenoides, vitaminas, zinco, extratos de plantas 
e 50 mg de 4Life Tri-Factor™ Formula por cápsula.

A manutenção da saúde da sua visão é fundamental: 
proteção, dieta equilibrada e hábitos saudáveis são 
apenas alguns elementos-chave.

A vitamina A e o zinco contribuem para a manutenção 
de uma visão normal.

As vitaminas C e E ajudam a proteger as células contra 
os danos oxidativos.

O extrato de mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) e de folha 
de ginkgo (Ginkgo biloba L.) ajudam a manter a normal 
circulação sanguínea nos olhos.



Aviso: consulte o seu médico se estiver a tomar anticoagulantes.
Não exceder a dose 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. 
Conservar num local fresco e seco.

60

TOMAR UMA (1) CÁPSULA POR DIA
COM 240 ML DE LÍQUIDO.
Dose diária: uma (1) cápsula
Doses diárias por embalagem: 60

40.92g
CÁPSULAS PESO LÍQUIDO

INGREDIENTES: 
Maltodextrina, estabilizador (hidroxipropil 
metilcelulose), luteína, 4Life Tri-Factor™ Formula 
(colostro (leite) e gema de ovo), ácido L-ascórbico, 
acetato de d-alfa tocoferol, zeaxantina, 
astaxantina, gluconato de zinco, extrato de 
mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), espirulina em 
pó (Spirulina Turpin ex Gomont, 1893 (Spirulina 
platensis (Gomont) Geitler)), bioflavonoides 
cítricos, antiaglomerante (ácido esteárico), extrato 
de groselha preta (Ribes nigrum L.), extrato de 
folha de ginkgo (Ginkgo biloba L.), amora-silvestre 
em pó (Rubus fruticosus L.), 6-palmitato de 
L-ascorbilo, palmitato de retinol, betacaroteno, 
água e antioxidante (ácido ascórbico).



Quantidade por dose diária

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

%VRN*

32,5 mg 
11 mg
2,5 mg
975 μg
35 mg
16 mg

15,9 mg
15,3 mg

15 mg
13,2 mg
13,1 mg

13 mg
5 mg
1 mg

0,5 mg

40%
91%
25%

122%

Vitamina C
Vitamina E
Zinco
Vitamina A
Colostro
Mirtilo
Espirulina
Bioflavonóides de citrinos
Gema de ovo
Groselha negra
Ginkgo
Amora
Luteína
Zeaxantina
Astaxantina



Perfil do 
Produto

Pronto para 
impressão

Catálogo de 
Produtos

Comprar 
Agora

https://4lifetools.eu/media/PPS_VISTA_PT.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-PT-Ciencia-Catalogo-Produtos.pdf
https://portugal.4life.com/corp/product/transfer-factor-vista/96
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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/

