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4Life Transfer facTor 
Tri-facTor fórmuLa 
Suplemento de Zinco

O 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor® Fórmula com 
Suplemento De Zinco fornece ao seu corpo a 
mais completa fórmula para o seu  
bem-estar. O zinco contribui para a saúde 
do cabelo, da pele, das unhas, e dos ossos. 
Ele também fortalece o sistema imunológico e 
ajuda a proteger o corpo do stress oxidativo. 
Descubra como é ter uma boa saúde!
 
Além disso, compartilhe este maravilhoso 
produto com seus amigos, membros de sua 
família, e novos parceiros para fortalecer ainda 
mais o seu negócio. Conte com os melhores 
produtos da 4Life e tenha muito sucesso!

Item #2111124070 Frasco com 60 cápsulas
Item #2111124071 12 para 10 frascos

L InhA 4LIFE TrAnSFEr FACTOr



L InhA 4LIFE TrAnSFEr FACTOr

4Life Transfer Factor Mastigável 
Fórmula é um produto que fornece  
um suporte revolucionário para o 
bem-estar geral do organismo e 
fornece informações valiosas  
para ajudar o seu organismo a 
reconhecer e combater potenciais 
ameaças à saúde.

Em formato de deliciosas e cremosas 
balas cítricas que todo mundo vai 
curtir! Ele vai te deixar querendo 
mais e mais!  Para adultos e também 
para crianças manterem seu bem 
estar tomando o 4Life Transfer Factor 
Fórmula Mastigável

Item #2111124042  
Frasco com 90 unidades

Item #2111124043 
12 para 11 frascos

4Life Transfer facTor 
fórmuLa masTigáveL
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rioVida Burst® combina os benefícios do  
açaí, mirtilo, sabugueiro, uva roxa e romã, 
para o seu bem-estar geral, em uma deliciosa 
geléia: a única comestível no mundo da linha 
Transfer Factor!

Embalados em sachês para você consumir e 
compartilhar quando, onde e com quem quiser. 
Delicioso para toda a família. Seja em casa 
ou na rua, você sempre terá o bem estar ao 
seu alcance quando tiver um sachê de rioVida 
Burst com você! 

Item # 2111124110 
Caixa com 15 embalagens

Item # 2111124112 
12 para 11 caixas



ENERGY GO STIX BERRY

Uma fórmula para ajudá-lo a ter 
um impulso de energia natural 
no corre-corre do seu dia a dia. 
Rico em nutrientes naturais, o 
Energy Go Stix melhora o ânimo 
e o estado de alerta e ainda 
reúne todos estes benefícios 
em um delicioso sabor de frutas 
vermelhas!!!
Item # 2111127563-Caixa com 30 embalagens
Item # 2111127564- 12 para 11 caixas

L InhA ShAPErITE



As alternativas de alimentação saudável nem 
sempre são muito saborosas, mas com 
NutraStart, é diferente. Esta bebida é cheia  

de componentes essenciais para a saúde como: fibras, 
proteína de soja, soro de leite, vitaminas, e minerais.

Você ainda pode desfrutar destes benefícios escolhendo  
o sabor que mais lhe agrada: baunilha ou chocolate.

Substitua uma refeição misturando o sabor baunilha ou 
chocolate com a fruta de sua preferência e acrescente leite  
ou água.

Melhore seu bem-estar alternando os sabores e inventando 
receitas diferentes a cada dia com seu NutraStart!

nutraStart Baunilha

Item # 2111128085 - Um pote / 15 porções
Item # 2111128086- 12 para 11 potes

nutrastart Chocolate

Item # 2111128087 - Um pote / 15 porções
Item # 2111128088 - 12 para 11 potes

BAUNILHA E 
CHOCOLATE  
NUTRASTART
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KIT DIAMAnTE 

KiT DiamanTe #111152384   
2 4Life Transfer Factor Fórmula Mastigável

8 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula

4 Energy Go Stix™ Berry

1 nutrastart™ Baunilha

1 nutrastart™ Chocolate

1 Bolsa Diamante4Life

KiT DiamanTe #2   #111152493       
2 4Life Transfer Factor Mastigável Fórmula

8 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula

5 rioVida Burst

1 nutrastart™ Baunilha

1 nutrastart™ Chocolate

1 Bolsa Diamante4Life



Para receber mais informações sobre os produtos ou oportunidade da 4life, contate:




