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Há mais de uma década que nos deparámos com a notável descoberta dos Factores 
de Transferência. Depois de termos experimentado pessoalmente este apoio nutricional, 
a nossa paixão cresceu e soubemos que iríamos passar o resto das nossas vidas 
a partilhá-los com mais pessoas. Actualmente, com o apoio da nossa equipa de 
Investigação e Desenvolvimento, a nossa descoberta inicial transformou-se num dos mais 
revolucionários suplementos de apoio ao bem-estar actualmente disponíveis: a gama de 
produtos 4Life Transfer Factor®. 

Independentemente da sua idade ou do local onde se encontre, dispomos de um 
produto 4Life adequado ao seu estilo de vida. Endereçamos-lhe o convite para 
experimentar os nossos produtos e sentir a diferença que podem proporcionar ao seu 
bem-estar geral no dia-a-dia. Complementado por uma ampla gama de suplementos 
adicionais para o ajudar nos seus cuidados com a pele e no seu bem-estar, estamos 
confi antes que os produtos da 4Life lhe trarão o bem-estar que procura no seu dia-a-dia. 

Melhores cumprimentos,

David e Bianca Lisonbee
Fundadores da 4Life
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OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.
A 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a Distribuidores, Demonstradores e Clientes dentro da União Europeia, que não estão 
disponíveis para revenda em alguns países. Estes produtos destinam-se exclusivamente a consumo pessoal, ou para o consumo do seu agregado 
familiar, não sendo destinados a revenda, distribuição ou qualquer outro fim comercial. A 4Life limita o número de produtos para utilização pessoal 
que podem ser adquiridos na mesma compra de acordo com uma quantidade que a 4Life considere razoável para consumo do seu agregado 
familiar por um período de 3 meses. O incumprimento desta regra poderá limitar o seu privilégio de aquisição de produtos para utilização pessoal.
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O que são os Factores de Transferência?
Os Factores de Transferência são moléculas extraídas a partir do colostro bovino e da gema 

de ovo que reforçam o bem-estar geral. Uma forma simples para o compreender é saber que 

o leite materno, para além de outros nutrientes, contém uma grande quantidade de factores de 

transferência que asseguram o bem-estar do recém-nascido.

Descoberta: Dr. Lawrence e 
David Lisonbee 

• O Dr. Sherwood Lawrence, um proeminente 
cientista da Universidade de Nova Iorque, 
descobriu estas moléculas em 1949 e 
chamou-lhes Factores de Transferência. Ao 
longo de décadas dedicou a sua vida à 
investigação da sua grande descoberta. 

• David Lisonbee, na sua investigação 
contínua sobre o bem-estar, aprendeu muito 
acerca da importância dos Factores de 
Transferência e do trabalho desenvolvido 
pelo Dr. Sherwood Lawrence.

Levar o Transfer Factor ao 
Mundo: Nascimento da 4Life®

O que para David Lisonbee começou como 
um simples desejo de melhorar o seu próprio 
bem-estar e o da sua família, rapidamente se 
transformou numa pesquisa para proporcionar 
uma vida óptima às pessoas de todo o mundo.

Ao longo de mais de 20 anos de investigação 
em suplementos alimentares, David Lisonbee 
apercebeu-se da importância dos Factores de 
Transferência para sustentar o bem-estar de 
todo o corpo. Enquanto que outras pessoas 
procuravam frutas exóticas em locais remotos, 
David procurou a solução dentro do próprio 
corpo humano. O que encontrou deu início a 
uma revolução no bem-estar.

David e Bianca Lisonbee, convictos da 
importância dos Factores de Transferência sobre 
o bem-estar das pessoas, criam a 4Life Research 
em 1998: uma empresa dedicada ao bem-estar 
das pessoas que faz três coisas melhor do que 
ninguém: Ciência, Êxito e Serviço. 

David Lisonbee: Fundador da 4Life Research™

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA
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A 4Life Edifica Vidas através do Êxito, da 

Ciência e do Serviço, levando o Transfer 

Factor ao mundo para promover o bem-

estar das pessoas.

Os nossos Pilares

Ciência
A 4Life® promove o bem-estar e a qualidade 
de vida a um nível superior graças ao 
revolucionário suporte de bem-estar que 
disponibiliza toda a gama de produtos 4Life 
Transfer Factor®.

Êxito
A 4Life proporciona uma oportunidade 
incomparável para ajudar as pessoas a 
realizarem os seus sonhos e obterem a sua 
própria autonomia fi nanceira através da 
Oportunidade 4Life e do Life RewardsPlan™.

Serviço
A 4Life está a criar um legado de serviço 
e esforça-se por edifi car vidas, famílias e 
comunidades em todo o mundo através do 
trabalho humanitário levado a cabo pela 
Foundation 4Life®.
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Prémio I.N. Blokhina
O prémio é habitualmente concedido a 
catedráticos das universidades, biólogos 
e bioquímicos. Em 2006, David Lisonbee 
ganhou este prémio em honra do seu 
compromisso com a investigação dos factores 
de transferência, patentes e processos de 
produção inovadores.

Revista Inc.
A 4Life foi posicionada 
no 15º lugar entre as 
empresas privadas com 
maior crescimento nos 
Estados Unidos.

Revista 
TotalHealth
A 4Life foi reconhecida pela sua dedicação 
ao bem-estar, por esta prestigiada revista, 
meio de comunicação reconhecido por ter um 
conteúdo aprofundado no que diz respeito ao 
bem-estar das pessoas.   

Clube dos 100 milhões
Em 2010, a 4Life entra para este clube ao 
ser uma das empresas de venda directa com 
facturação anual superior a 100 milhões de 
dólares.  

Nexera
No início de 2012, a Nexera, a principal 
empresa fornecedora de formação e de 
material formativo para a indústria do 
Marketing Multinível, anunciou a lista das 25 
melhores empresas de Marketing Multinível, 
posicionando a 4Life em décimo lugar.

Revista Success from Home
Obtivemos a aprovação de entidades 
independentes em publicações de renome 
como a “Success from Home”, a qual 
fomenta uma enorme credibilidade e como 
tal inspira confi ança no êxito futuro e na 
estabilidade da 4Life.

4Life: entre as principais 
empresas dos Estados Unidos
A publicação Direct 

Selling News (DSN) 

coloca a 4Life na posição 

número 27 de entre as 

principais empresas dos 

Estados Unidos. 

 

Reconhecimentos 
Os produtos 4Life Transfer Factor® 
funcionam e têm sido notícia ao longo de 
mais de uma década.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA
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As Nossas Fórmulas
Como resultado da investigação, a 4Life desenvolveu diferentes fórmulas adequadas ao 

bem-estar de cada pessoa.

Transfer Factor XF™ 
Factores de Transferência obtidos a partir do 

colostro bovino.

Transfer Factor E-XF™

Factores de transferência obtidos a partir do 

colostro bovino combinados com Factores 

de Transferência obtidos a partir da gema 

de ovo.   

Targeted Transfer Factor
Factores de Transferência formulados para um 

bem-estar específi co.

Fórmula Tri-Factor™

Fórmula que potencia a função do Transfer 

Factor E-XF ao combiná-la com outras 

moléculas obtidas a partir do colostro bovino.

Da esquerda para a direita: David e Bianca Lisonbee, Fundadores da 4Life; Steve Tew, Presidente e Administrador 
Executivo da 4Life; Dr. Brent Vaughan, PhD, Diretor sênior de Sistemas de Informações e Serviços de Saúde; Dr. 
David Vollmer, PhD, Diretor Geral Científico; Dr. Shane Lefler, MS, Diretor Sênior de Desenvolvimento de Produto.

OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.
A 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a Distribuidores, Demonstradores e Clientes dentro da União Europeia, que não estão 
disponíveis para revenda em alguns países. Estes produtos destinam-se exclusivamente a consumo pessoal, ou para o consumo do seu agregado 
familiar, não sendo destinados a revenda, distribuição ou qualquer outro fim comercial. A 4Life limita o número de produtos para utilização pessoal 
que podem ser adquiridos na mesma compra de acordo com uma quantidade que a 4Life considere razoável para consumo do seu agregado 
familiar por um período de 3 meses. O incumprimento desta regra poderá limitar o seu privilégio de aquisição de produtos para utilização pessoal. 

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA



FAMÍLIA TRI-FACTOR™

A fórmula exclusiva Tri-Factor da 
4Life constitui um enorme avanço na 
indústria do bem-estar. Os produtos 
da família Tri-factor possuem fórmulas 
especialmente concebidas para 
proporcionar um amplo apoio ao bem-
estar. 

WWW.4LIFE.COM [9]
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4LIFE TRANSFER FACTOR® PLUS® 
TRI-FACTOR™ FÓRMULA
(90 CÁPSULAS)
Trata-se do nosso produto estrela. Inclui gema 
de ovo e colostro bovino reforçados com o 
nosso composto patenteado Cordyvant™. 
• Cada cápsula contém 3,3 mg de Zinco, 

nutriente que contribui para o normal 
funcionamento do sistema imunitário.[1]

• Inclui Cordyvant, um composto 
patenteado de ingredientes como 
cogumelos maitakegema shiitake, 
cordyceps e beta-glucano.

Ingredientes: zinco (monometionina), 
extrato de colostro bovino (19%), extrato de 
gema de ovo (8%), complexo polisacarídeo 
cordyvant proprietário [ip-6 (hexafosfato de 
inositol ) (27%), extrato de soja (glycine max) 
(22%), cordyceps sinensis (6%), beta glucano 
(de levedura de cerveja) (5%), beta gluconato 
de aveia (1%), extrato de agaricus blazeii 
(3%), extrato de pó de aloé vera (3%), folha 
de oliveira (olea europaea) (3%), cogumelos 
maitake (grifola frondosa) (1%), cogumelos 
shiitake (lentinula edodes) (1%)], casca de 
limão. Estabilizador: gelatina de origem 
vegetal, água.
ELABORADO COM COLOSTRO. CONTÉM 
GEMA DE OVO E MINERAIS.  

Modo de utilização: Tomar duas (2) 
cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

WWW.4LIFE.COM [11]

LP
50

REVENDA DISPONÍVEL APENAS NOS 
SEGUINTES PAÍSES:
Alemanha, Áustria, Espanha, Estónia, Itália, 
Letónia, Lituânia, Portugal e Reino Unido.

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

FÓRMULA
TRI-FACTOR

VIDA ATIVA

90
CÁPSULAS

[1]  EFSA Journal 2009; 7(9):1229 



4LIFE TRANSFER FACTOR®

TRI-FACTOR® FÓRMULA
(60 CÁPSULAS)

Este produto protege o seu organismo com  
colostro bovino e gema de ovo.

• 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula 
é perfeito para todas as idades: jovens, 
adultos e terceira idade.

• O produto com maior concentração de 
Factores de Transferência por cápsula – 
300 miligramas.

Ingredientes: Colostro Bovino (45%), 
Gema de Ovo (20%), Agente de Volume 
(Maltodextrina, 18%), Agente de revestimento 
(Hidroximetilcelulose,15%-Revestimento 
da Cápsula), Água (1%-Revestimento da 
Cápsula). Quantidade disponibilizada por 
dose diária: 420mg colostro bovino, 180mg 
de gema de ovo.

Modo de utilização: Tomar duas (2) 
cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

60
CÁPSULAS

LP
35

REVENDA DISPONÍVEL APENAS NOS 
SEGUINTES PAÍSES: 
Alemanha, Áustria, Espanha, Estónia, Itália, Letónia, 
Lituânia, Noruega, Portugal, Reino Unido e Suíça.

FÓRMULA
TRI-FACTOR

[12] 4LIFE EUROPA • CATÁLOGO DE PRODUTOS 2015
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RIOVIDA™ TRI-FACTOR® 
FÓRMULA
(EMBALAGEM COM 2 
GARRAFAS DE 500 ML)
RioVida é a única bebida do mundo que 
combina a fórmula os benefícios do colostro 
bovino e da gema de ovo conjugados com 
poderosos sumos de fruta anti-oxidantes.
• Contém colostro bovino e gema de ovo. 
• Inclui uma poderosa mistura de sumos 

antioxidantes, incluindo açaí, romã, 
mirtilo e  baga de sabugueiro.

• Aumenta as reservas energéticas 
uma vez que contém ácidos gordos 
essenciais, aminoácidos, minerais e 
fl avonóides.

Ingredientes: Sumo de Maçã (30%), 
Sumo de Uva (24%), Sumo de Mirtilo 
(23%), Açaí (14%), Sumo de Romã (5%), 
Estabilizador: Glicerina (Vegetal) E-422 
(4%), Sumo de Bagas de Sabugueiro 
(2%), Extrato de Colostro Bovino(1%), 
Gema de Ovo (<1%), Vitamina C (<1%), 
Aromatizante: Aroma de creme de 
Framboesa e Baunilha (<1%), Estabilizador: 
Dióxido de Silicio E-551 (<1%), 
Emulsifi cante: Monoglicéridos de Ácidos 
Gordos E-471 (<1%). ELABORADO COM 
COLOSTRO. CONTÉM GEMA DE OVO.

Modo de utilização: 
Tomar 30 ml por dia.

WWW.4LIFE.COM [13]

LP
50

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Alemanha, Áustria, Espanha, Portugal, 
Reino Unido e Suíça.

2x500ml
PORÇÕES

32

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

FÓRMULA 
TRI-FACTOR

VIDA ATIVA



O único suplemento Transfer Factor disponível 
num gel suave e saboroso. Proporciona os 
benefícios do colostro bovino e da gema de ovo 
conjugados com uma mistura de antioxidantes 
de açaí, romã, arando, baga de sabugueiro e 
uva azul.  
• O primeiro e único gel comestível do mundo 

com Transfer Factor da 4Life.
• Proporciona vitalidade e  apoio ao bem-estar. 
• Numa cómoda embalagem monodose, 

proporciona  o poder nutricional do colostro 
bovino e da gema de ovo, conjugados com 
uma mistura de sumos ricos em antioxidantes.

• Aumenta as reservas energéticas uma 
vez que contém ácidos gordos essenciais, 
aminoácidos, minerais e fl avonóides.

• Cada porção contém 30 mg de de vitamina 
C, nutriente que contribui para manter o 
normal funcionamento do sistema imunitário 
durante e após exercício físico intenso e para  
a proteção das células contra as
oxidações indesejáveis. [1]

Ingredientes: Sumo de Maçã  (Malus 
domestica (Borkh.) Borkh.), Sumo de Uva (Vitis 
vinifera L.), Sumo de Mirtilo (Vaccinium myrtillus 
L.), Açaí (Euterpe oleracea C. Martius), Sumo 
de Romã (Punica granatum L.), Emulsionante 
(Glicerina Vegetal), Sumo de Bagas de 
Sabugueiro (Sambucus nigra L.), Colostro Bovino, 
Gema de ovo, Gelifi cantes (Goma Xantana, 
Goma Guar), Aroma de Creme de Amora, 
Vitamina C, Emulsionante (Monoglicéridos 
de Ácidos Gordos). CONTÉM COLOSTRO: 
INGREDIENTE DERIVADO DO LEITE. CONTÉM 
GEMA DE OVO. 

Modo de utilização: Tomar um (1) pacote de 
30 ml por dia.

4LIFE TRANSFER FACTOR® RIOVIDA BURST TRI-FACTOR® FORMULA 
(15 PACOTES)

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, 
Portugal, Reino Unido e Suíça.

15
PORÇÕES

LP
25

15x30ml

FÓRMULA 
TRI-FACTOR

VIDA ATIVA

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA

[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1226 2010; 8(10):1815

durante e após exercício físico intenso e para  
a proteção das células contra as
oxidações indesejáveis. [1]

[14] CATÁLOGO DE PRODUCTOS 4LIFE



4LIFE TRANSFER FACTOR®

TRI-FACTOR® FORMULA 
MASTIGÁVEL
(90 PASTILHAS MASTIGÁVEIS)
Dose mastigável diária de gema de ovo 
e colostro bovino numa pastilha cremosa 
de sabor cítrico para suporte ao bem-estar 
corporal total.
• Este produto dá suporte bem-estar do seu 

organismo através da gema de ovo e 
colostro bovino.

• Constitui uma opção alternativa para que 
prefere não tomar cápsulas.

Apreciados por crianças e adultos graças ao 
seu sabor cremoso a cítricos.

Ingredientes: Frutose, Maltose, Colostro 
Bovino, Gema de Ovo, Adoçante [sorbitol 
(e-420)], Aroma de Laranja, Acidifi cante 
[ácido málico (e-296)], Aroma de Baunilha, 
Antiaglomerante [Ácidos Gordos (e-570)]. 
CONTÉM COLOSTRO: INGREDIENTE 
DERIVADO DO LEITE. CONTÉM GEMA
DE OVO.

Modo de utilização: Tomar três (3) 
pastilhas por dia.

WWW.4LIFE.ES [15]

REVENDA DISPONÍVEL APENAS
NOS SEGUINTES PAÍSES: Alemanha, 
Áustria, Espanha, Portugal e Reino Unido.

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

LP
35

90
PASTILHAS 

MASTIGÁVEIS
VIDA ATIVA

FÓRMULA 
TRI-FACTOR



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
CLASSIC (90 CÁPSULAS)
O primeiro produto 4Life. Trata-se de um 
extrato de colostro bovino que proporciona 
um suporte ao bem-estar geral.
• Apoia o bem-estar geral do seu corpo.
• Proporciona um apoio nutricional efi caz.

Ingredientes: Colostro bovino, Agente 
de Volume (Maltodextrina), Gelatina, Água. 
CONTÉM COLOSTRO: INGREDIENTE 
DERIVADO DO LEITE.

Modo de utilização: Tomar três (3) 
cápsulas por dia com 240 ml de líquido. 

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES:
Alemanha, Áustria, Espanha, Polónia, 
Portugal e Reino Unido.

TRANSFER 
FACTOR

LP
34

90

CÁPSULAS

[16] 4LIFE EUROPA • CATÁLOGO DE PRODUTOS 2015
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Revenda disponível apenas nos seguintes países: Alemanha, Espanha, Portugal e Reino Unido.

120

CÁPSULAS

40
LP

VIDA ATIVATRANSFER 
FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RENUVO™ (120 CÁPSULAS)
Cada cápsula contém 115 mg de Rhaponticum e 110 
mg de Schisandra. 
• A Schisandra chinensis contribui para a protecção 

das células face à destruição oxidativa.
• Reforça a recuperação do bem-estar geral.
• Contém Transfer Factor.

Ingredientes: Extrato de raíz de Rhaponticum 
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin), extrato de 
fruto de schisandra (Schisandra chinensis (Kurcz.) 
Baill.), gelatina, L-carnitina, extrato de folha de chá 
verde (Camellia sinensis L.), extrato de raíz de erva-
moura-sonífera (Withania somnifera L.), extrato de raíz 
de curcuma (Curcuma longa L.), extrato de raíz de 
sanguinária-do-Japão (Polygonum cuspidatum Siebold 
et Zucc.), colostro (leite), extrato de fruto de pimenta 
negra (Piper nigrum L.), gema de ovo e agente anti-
aglomerante (dióxido de silício).

Modo de utilização: Tomar duas (2) cápsulas 
duas vezes ao dia com o estômago vazio e com 240 
ml de água. 

™
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Alto conteúdo de proteinas

Cada dose diária contém 20g de proteina

Ideal para a manutenção da massa muscular

Com Transfer Factor® Tri-Factor™ Fórmula



™

A SUA BEBIDA PROTEICA INTEGRAL

  

PRO-TF é uma proteína altamente concentrada desenhada 
para reforçar sua ingestão diária 
de proteínas.

Contém 4Life Tri-factor Fórmula e possui um alto conteúdo de 
proteína, assim contribuindo 
para o aumento e a conservação da massa muscular.[1]

Modo de utilização: Misturar uma colher (17g) de pó com 
240ml de água fria. Misturar bem até que se dissolva. Beber 
imediatamente. Tomar duas vezes ao dia.

Ingredientes: Soro de leite, maltodextrina, proteina de clara 
de ovo, sabor natural a baunilha-nata, espessante (goma 
guar), triglicéridos de cadeia média, colostro (leite), pó de 
gema de ovo, cloruro de sódio, edulcorantes (sucralose, 
acesulfamo k).

Precauções de utilização:  MANTER FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS. Não exceder a dose 
diária expressamente recomendada. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de 
uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de
vida saudável.

LP
50

23
PORÇÕES

VIDA ACTIVA

FÓRMULA
TRI-FACTOR

PREPARADO PROTEICO PARA BATIDO 
COMTRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ SABOR 
A BAUNILHA

CONTRIBUI PARA O AUMENTO E 
CONSERVAÇÃO DA MASSA MUSCULAR [1]

[1]  EFSA Journal 2010; 8(10):1811, EFSA Journal 2011; 9(6):2203

REVENDA DISPONÍVEL NOS 
SEGUINTES PAÍSES:   
Alemanha, Espanha e Reino Unido.

WWW.4LIFE.COM [19]
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4LIFE TRANSFER FACTOR®

VISTA™(60 CÁPSULAS)

4Life Transfer Factor VISTA™ é especialmente 
formulado para reforçar o seu programa de 
bem-estar geral. Além de vitaminas A, E e 
C, zinco, extrato de baga, extrato de mirtilo 
baga, groselha negra e outros ingredientes, 
contém luteína e zeaxantina que são 
pigmentos liposoluveis de cor amarela que 
estão concentrados na mácula do olho.
Cada cápsula contém:
• 32,5 mg de vitamina C e 11 mg de 

vitamina E, nutrientes que contribuem para 
a proteção das células contra as
oxidações indesejáveis. [1] [2] 

• 2,5 mg de zinco e 975 µg de vitamina 
A, nutrientes que contribuem para a 
manutenção de uma visão normal. [3] [4]

Ingredientes: Agente de carga 
(maltodextrina), estabilizador 
(hidroxipropilmetilcelulosa), luteína, ácido 
L-ascórbico, colostro, acetato de d-alfa tocoferil, 
zeaxantina, astaxantina, gluconato de zinco, 
mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) extrato de 
fruta, spirulina platensis (Spirulina Turpin ex 
Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) 
Geitler)) algas em pó, biofl avonóides de 
limão, gema de ovo, água, anti-aglomerante 
(ácido esteárico), groselha preta (Ribes nigrum 
L.) extrato de fruta, ginkgo (Ginkgo biloba 
L.) extrato de folha, amora-silvestre (Rubus 
fruticosus L.) extrato da fruta, 6-palmitato de 
ascorbilo, palmitato de retinol, betacaroteno, e 
antioxidante (ácido ascórbico).
CONTÉM INGREDIENTES DERIVADOS DO 
LEITE E OVOS.

Modo de utilização: Tomar uma (1) 
cápsula por dia com 240 ml de líquido.
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REVENDA DISPONÍVEL
APENAS NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

[1]  EFSA Journal 2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 — [2]  EFSA Journal 2010;8(10):1816
[3]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [4]  EFSA Journal 2009;7(9):1221, 2010;8(10):1754
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VIDA ATIVA

90
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[1] EFSA Journal 2009;7(9):1216 

4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RECALL (90 CÁPSULAS)
O 4Life Transfer Factor Recall é o suplemento 
alimentar que combina a Fórmula Tri-Factor 
com antioxidantes e uma mistura sinérgica 
de nutrientes que ajudam a dar suporte ao 
bem-estar de estudantes e profi ssionais com um 
estilo de vida activo e intenso.
Cada porção contém:
• 109 mg de magnésio, um nutriente que 

contribui para o normal funcionamento do 
sistema nervoso. [1]

• 66,6 mg de 4Life Transfer Factor E-XF para 
reforçar o seu bem-estar geral.

Ingredientes: Antiaglomerante (Celulose 
microcristalina), Óxido de magnésio, 
estabilizador (gelatina), colina, Bacopa 
monnieri (L.) Pennell, Ginkgo biloba L., colostro 
bovino, gluconato  de magnésio, L-cisteína, 
L-tirosina, L-glutamina, antiaglomerante 
(ácido esteárico), estabilizador (água), 
antiaglomerante (dióxido de silício), gema 
de ovo, corante (betacaroteno). CONTÉM 
INGREDIENTES DERIVADOS DO LEITE, DE 
OVO E DE SOJA.

Modo de utilização: Tomar duas (2) 
cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

REVENDA DISPONÍVEL APENAS NOS 
SEGUINTES PAÍSES:  Alemanha, Espanha, 
Portugal e Reino Unido.



4LIFE TRANSFER FACTOR® BCV™ 
(120 CÁPSULAS) 
Fatores de transferência obtidos a partir da gema 
de ovo combinados com vitaminas, minerais e 
anti-oxidantes. Cada porção contém:
• 185 µg  de vitamina A, nutriente que contribui 

para o normal metabolismo do ferro. [1]

• 50,5 mg de vitamina C, nutriente que contribui 
para a normal formação de colagénio para 
funcionamento normal dos vasos sanguíneos.[2]

• 10 mg de vitamina E y 12,5 µg selénio, 
nutrientes que contribuem para a proteção das 
células contra as oxidações indesejáveis. [3] [4]

• 0,5 mg de vitamina B6 y 1 µg de vitamina 
B12, nutrientes que contribuem para a 
formação normal de glóbulos vermelhos.[5] [6]

• 2,5 mg de zinco, nutriente que contribui para 
o normal metabolismo dos ácidos gordos.[7] 

• 0,5 µg de cobre, nutriente que contribui para 
o transporte normal do ferro no organismo.[8] 

• Contém uma mistura patenteada que inclui a 
coenzima Q-10, ginkgo biloba, alho e óleo de 
gengibre.

Ingredientes: L-lisinato de magnésio (37%), 
gelatina (11%), ácido ascórbico (10%), alho 
(allium sativum) (8%), gema de ovo (7%), 
espinheiro branco (crataegus laevigata (poiret) 
dc.) (6%), citrato de potássio (5%), vitamina e 
(acetado de ácido de d-alfa tocoferilo) (3%), 
gilbardeira (ruscus aculeatus) (2%), gluconato 
de zinco (2%), l-ascorbato de magnésio (2%), 
agua (2%), ginkgo biloba (ginkgo biloba l.) 
(1%), vitamina a (beta caroteno) (<1%), jengibre 
(zingiber offi cinale roscoe (<1%), nicotinamida 
(<1%), glicinato de cobre (<1%), coenzima q10 
(<1%), l-seleniometionina (<1%), polygonum 
(polygonum cuspidatum) (<1%), 6-palmitato de 
l-ascorbila (<1%), ácido fólico (<1%), vitamina 
B6 (cloridrato de piridoxina) (<1%), vitamina B12 
(cianocobalamina) (<1%).
CONTÉM GEMA DE OVO.

Modo de utilização: Tomar uma (1) cápsula 
por dia com 240 ml de líquido.

REVENDA DISPONÍVEL APENAS NOS 
SEGUINTES PAÍSES: 
Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, Letónia, 
Lituânia, Portugal e Reino Unido.
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 
GLUCOACH® (120 CÁPSULAS) 
Fatores de Transferência provenientes do 
colostro bovino e da gema de ovo de 
galinha conjugados com minerais e outros 
ingredientes para proporcionar apoio ao 
bem-estar geral. Cada cápsula contém:
• 150 µg de crómio, nutriente que 

contribui para a manutenção de níveis 
normais de glicose no sangue. [1]

• 65 µg de vitamina C, nutriente que 
contribui para manter o normal 
funcionamento do sistema imunitário 
durante e após exercício físico intenso. [2]

Ingredientes: canela de ceilão 
(Cinnamomum zeylanicum), nopal (Opuntia 
fi cus-indica), banaba (Lagerstroemia 
speciosa), gelatina, ácido L-ascórbico, 
Ginseng (Panax ginseng), colostro, gema 
de ovo, água, cloreto de crómio (III). 
FABRICADO COM COLOSTRO. ESTE 
PRODUTO CONTEM GEMA DE OVO E 
CRÓMIO.

Modo de utilização: Tomar uma (1) 
cápsula por dia com 240ml de líquido.
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 
MALEPRO™

(90 CÁPSULAS MOLES)
Fatores de transferência combinados 
com outros nutrientes para 
proporcionar apoio ao bem-estar geral 
do homem. Cada cápsula contém:
• 5 mg de zinco, nutriente que 

contribui para a manutenção de 
níveis normais de testosterona no 
sangue e para uma fertilidade e 
reprodução normais.[1]{2}

• 66 µg de selénio, nutriente 
que contribui para o normal 
funcionamento do sistema 
imunitário e para a normal 
espermatogénese.[3]

• 33,3 mg de factores de 
transferência provenientes do 
colostro bovino e da gema de ovo 
de galinha.

• Inclui Sabal e Licopeno para o bem-
estar masculino.

• Fornece isofl avonas, extrato de 
brócolos e antioxidantes.

Ingredientes: azeite, gelatina, óleo 
de milho, emulsionante (glicerina), 
sabal (Serenoa repens), urtiga maior 
(urtica dioica), brócolos (brassica 
oleracea), kudzu (pueraria lo bata), 
soja (glycine max), estabilizador 
(cera de abelha amarela), água, 
colostro bovino, óxido de zinco, 
L-Selenometionina, licopeno, gema de 
ovo, estabilizador (lecitina). CONTÉM 
DERIVADOS DE LEITE, OVO E SOJA.

Modo de utilização: Tomar uma 
(1) cápsula mole por dia com 240 ml 
de líquido.

90
CÁPSULAS 

MOLES

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA

TRANSFER 
FACTOR
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[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1819 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [3]  EFSA Journal 2009; 7(9):1220

REVENDA DISPONÍVEL APENAS NOS 
SEGUINTES PAÍSES:  Alemanha, Espanha, 
Portugal e Reino Unido.



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
GLUTAMINE PRIME™ (120 
CÁPSULAS) 
Combinação de colostro bovino e glutamina, 
um importante aminoácido.
• Promove a produção natural de glutationa, 

um poderoso antioxidante natural
do organismo.

• 1.600mg de L-Glutamina e 20mg de 
colostro bovino por dose.

Ingredientes: L-Glutamina, Estabilizador: 
Gelatina (Cobertura da Cápsula), L-Arginina, 
N-Acetil-L-Cisteína, Antiaglomerante: 
Celulose Microcristalina, Ácido Alfa-Lipóico, 
Estabilizador: Água, Antiaglomerante: Ácido 
Esteárico, Colostro.  ESTE PRODUTO CONTÉM 
INGREDIENTES DE ORIGEM LÁCTEA.

Modo de utilização: Tomar quatro (4) 
cápsulas por dia com 240 ml de líquido. 
Para melhores resultados, recomenda-se 
tomar 2 cápsulas de manhã e 2 à noite.

WWW.4LIFE.COM [25]
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NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 
BELLEVIE® (60 CÁPSULAS)
Factores de Transferência que reforçam 
o bem-estar geral da mulher.
• Contém colostro bovino e gema de 

ovo para reforçar naturalmente o 
bem-estar geral. 

• Contém uma mistura de 
antioxidantes, fi toestrogénios e 
índoles.

• Promove nutricionalmente o bem-
estar geral da mulher.

Ingredientes: Mistura de Legumes 
Crucíferos (Brócolos, Repolho, Couve 
Verde) (Brassica oleracea L.), Extrato de 
Chá Verde (Camellia sinensis L. Kuntze), 
Estabilizador (Gelatina), Extrato de 
Semente de Linho (Linum usitatissimum L.) 
Extrato Kudzu (Pueraria lobata [Willd.] 
Ohwi), Colostro Bovino, Extrato da 
Semente da Uva (Vitis vinifera L.), Trevo 
Vermelho (Trifolium pratense L.), Gema 
de Ovo, Estabilizador (Água), Óleo de 
Cravo (Syzygium aromaticum L. Merr.). 
CONTÉM DERIVADOS DE OVO
E LEITE.

Modo de utilização: Tomar duas (2) 
cápsulas por dia com 240 ml de líquido.

LP
40 REVENDA DISPONÍVEL APENAS 

NOS SEGUINTES PAÍSES:
Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, 
Portugal e Reino Unido.
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A Ciência de Beleza que a sua pele merece

CUIDADOS PESSOAIS
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Os Produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar , curar ou prevenir qualquer doença.



A linha de cosméticos para o cuidado da pele, 
enummi™ Skin Care, conjuga os factores de 
transferência com ingredientes para o tipo de 
hidratação, nutrição e protecção que a sua pele 
merece.

Experimente e partilhe os benefícios de uma pele 
luminosa e lisa para sentir-se bem todos os dias.

com

com

com

com
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REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

120 ml

GENTLE FACIAL CLEANSER
(120ML)

PARA TODOS OS TIPOS DE PELE

Comece e termine o dia com o seu rosto renovado 
graças à espuma de limpeza facial enummi™ 
Gentle Facial Cleanser.

Os melhores extratos de plantas, emolientes 
naturais, vitaminas e antioxidantes restauram 
a hidratação da sua pele deixando o seu rosto 
macio, limpo e luminoso.

Concebido para todos os tipos de pele, aplique 
esta suave espuma de limpeza de manhã e à noite 
para uma pele fresca e limpa, pronta para enfrentar 
o dia.

Ingredientes: água, lauramidopropil 
betaína, Coco-sulfato de sódio, sódio 
de lauroamfoacetato, glicerina, PEG-20 
sesquiestearato de glicosídeo da metilo, 
pantenol, Caprilil glicol, fenoxietanol, ácido 
cítrico, fragrância, Hexilenglicol, Aloe 
barbadensis, sódio PCA, dissódico EDTA, 
Arnica montana, extrato de � or de extrato 
de raiz de bardana (Arctium lappa), extrato 
de camomila (Chamomilla recutita), Resumo 
de Symphytum of� cinale, extrato de lúpulo 
(Humulus lupulus), extrato de Equisetum 
arvense, Extrato de Macrocystis pyrifera, 
extrato de � or de tília (Tilia cordata), pó de 
raiz de Althaea of� cinalis em pó e extrato de 
semente de Moringa Pterygosperma.

Modo de utilização: Aplique uma pequena 
quantidade na mão ou num disco de limpeza.  
Massaje sobre todo o rosto e pescoço. 
Enxagúe abundantemente com água.  Para 
obter melhores resultados utilize de manhã e 
à noite.

Como parte dos cuidados diários da pele, 
a 4Life recomenda a utilização diária de um 
protector solar FPS 15 para proteger a pele dos 
raios UVA e UVB.

CUIDADOS PESSOAIS

TRANSFER 
FACTOR



REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

LP
12120 ml

enummi™ REFRESHING 
TONER (120ML)

TÓNICO REFRESCANTE COM 
TRANSFER FACTOR XF™

Comece bem o dia com
enummi™ Refreshing Toner! Este tónico 
refrescante é perfeito para qualquer tipo 
de pele.

Contém vitaminas, antioxidantes e outros 
emolientes de plantas que eliminam as 
impurezas super� ciais e restauram o 
equilíbrio necessário, deixando o seu 
rosto com uma sensação de suavidade e 
frescura, radiante e preparado para aplicar 
o hidratante.

Ingredientes: Água, butileno glicol, 
hexanodiol, Caprilil glicol, metil glucet 
20, glicerina, hialuronato de sódio, sódio 
PCA (PCA de sódio), betaína, citrato de 
sódio, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, 
colostro bovino, extrato de � or de 
peónia, geleia real e biotina. 

Modo de utilização: Vaporize 
o enummi™ Refreshing Toner 
directamente sobre o rosto ou aplique 
com um disco de algodão.  Utilize de 
dia e à noite depois de limpar a pele 
ou em qualquer altura para renovar a 
sensação de frescura. 
Como parte de qualquer programa de 
cuidado da pele, a 4Life recomenda a 
utilização diária de um protector solar 
FPS 15 para proteger a pele dos raios 
UVA e UVB. 

com

com

com

com
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enummi™ LIFE C
ENERGIZING SERUM™

(30ML)

COM TRANSFER FACTOR E-XF™

O serum cosmético enummi™ Life C 
Energizing Serum™ combina o poder da  
vitamina C e outros extratos de plantas 
para ajudar a revitalizar a pele com 
aspecto cansado, melhorar a textura em 
geral, e ajudar a reduzir o aparecimento de 
manchas da idade e defender a pele do 
stress ambiental.

Desperte a sua pele com este sérum 
aveludado e luxuoso e comprove como 
a sua pele ganha luminosidade. Contém 
Transfer Factor E-XF™. 

Ingredientes: Ciclopentasiloxano, 
tetrahexildecilo ascorbato, Aqua 
Dimeticona (polímero reticulado de 
Dimeticona), azeite (Olea europaea), 
fenetílico resorcinol Acetato tocoferol, 
fenoxietanol, óleo de laranja (Citrus 
aurantium dulcis), extrato de folha de 
Oliveira, palmitato de retinila, colostro 
bovino e gema de ovo. 

Modo de utilização: Depois de limpar 
e toni� car, aplicar com uma massagem 
suave em movimentos circulares. Use 
de manhã e à noite para obter melhores 
resultados.

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

CUIDADOS PESSOAIS

TRANSFER 
FACTOR



REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

LP
2550 ml

enummi™ PROTECTIVE
DAY MOISTURIZER
(50ML)

CREME HIDRATANTE DE DIA 
COM TRANSFER FACTOR E-XF™ 
COM FACTOR DE PROTECÇÃO 
SOLAR 15 
PARA TODO O TIPO DE PELES

Proteja a sua pele das agressões do meio 
ambiente com o creme de dia enummi™ 
Protective Day Moisturizer, reforçado 
com FPS 15 para protecção contra os 
raios UVA e UVB. Este creme hidratante 
leve e natural combina vitaminas e outros 
ingredientes para manter a elasticidade e 
hidratação de uma pele suave e saudável. 
O creme hidratante enummi Protective Day 
Moisturizer destina-se a todos os tipos 
de pele.

Ingredientes: Água, Octinoxato, 
Dietilhexil carbonato, C12-15 alquil 
benzoato, estearato de glicerilo,  butil
metoxidibenzoilmetano,butileno glicol) 
Dimeticona, Salicilato de etilhexilo, Cetil 
fosfato de potássio, Ciclopentasiloxano, 
Silicato de alumínio e  magnésio, 
Fenoxietanol, Caprilil glicol, Goma 
Xantana, álcool cetílico, Etilhexilglicerina 
(Octilglicerina), colostro bovino, 
fragância, Hexilenglicol, Extrato de folha 
de Aloé (Aloe Barbadensis), gema de 
ovo, EDTA tetrassódico, Hidróxido de 
sódio, extrato de chá branco (Camellia 
sinesis), glicerina, Fosfolípidos, Extrato 
de semente de Moringa pterygosperma, 
Palmitato de retinilo, acetato de 
tocoferol, Palmitato de ascorbilo.

Modo de utilização: Depois de limpar 
e toni� car, aplicar sobre o rosto e 
pescoço. Para obtenção de melhores 
resultados recomendamos a sua 
utilização diária.

com

com

com

com
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enummi™ NIGHT
RECOVERY CREAM
(50ML)

CREME DE NOITE
COM TRANSFER FACTOR E-XF™

O creme de noite enummi™ Night Recovery 
Cream destina-se a todos os tipos de pele 
com o � m de ajudar o seu rosto a recupera do 
stress diário.
Contém Aloé Vera, Vitaminas A e E, bem como 
agentes de hidratação profunda para equilibrar 
e rejuvenescer o seu rosto.  Os antioxidantes 
naturais proporcionam vantagens contra o 
envelhecimento, ao mesmo tempo que os 
ingredientes hidratantes conferem um aspecto 
jovem à pele desidratada. Utilize enummi 
™Night Recovery Cream todas as noites e 
acorde com uma pele bonita e fresca!

Ingredientes: Água, triglicérido caprílico/
cáprico, Glicerina, Carbonato de 2-etilhexilo, 
Polissorbato 20, Palmitato de etilhexilo, 
colostro bovino, fenoxietanol, Carbómero, 
caprilil glicol, metacrilato de amónio 
copolímero/acrilamida, gema de ovo, 
Goma Xantana, Polisobuteno, Acetato de 
tocoferilo, extrato de cevada, Ácido sórbico, 
Citrato de sódio, Extrato de semente de 
Vigna conitifolia, Pantenol,  dissódico EDTA, 
Alantoína, fragância, Xilitol, Hidróxido 
de sódio, extrato de casca de Sândalo, 
Aloe barbadensis, Extrato de casca de 
Phellodendron Amurense, anhidro xilitol, 
xylitilglucósido, hialuronato de sódio.

Modo de utilização: Depois de limpar e 
toni� car, aplicar sobre o rosto e pescoço. 
Para obter melhores resultados, utilize todas 
as noites. Para testar a sensibilidade da sua 
pele, teste uma pequena quantidade na parte 
de dentro do antebraço antes da primeira 
utilização. Como parte de qualquer programa 
de cuidado da pele, a 4Life recomenda a 
utilização diária de um protector solar FPS 
15 para proteger a pele dos raios UVA e UVB.

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

CUIDADOS PESSOAIS
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FACTOR
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enummi™ RESTORING 
EYE CREAM (15ML)

CREME PARA OS OLHOS
COM TRANSFER FACTOR E-XF™

O creme para os olhos enummi™ Restoring 
Eye Cream contem valiosos nutrientes anti-
envelhecimento para a delicada zona de contorno 
dos olhos. Esta poderosa fórmula contém uma 
mistura completa de fosfolípidos, péptidos e 
antioxidantes para restaurar a humidade necessária 
para melhorar a aparência de linhas � nas, rugas, 
papos e olheiras, obtendo um maior brilho nos olhos. 

Ingredientes: água,  escualano, Acetil 
Hexapeptídeo-3, butileno glicol, álcool cetearílico, 
estearato de glicerilo, estearato de PEG-100, 
C12C15 alquil Benzoato, Cetearil meticona, 
Palmitato de etilexila (Palmitato de octila), 
Dimeticona , ciclopentasiloxano, Álcool behenílico, 
acriloildimetil taurato copolímero de amónio/VP, 
Algodão (Gossypium herbaceum),  Triestearato de 
gliceril, fenoxietanol, Lecitina hidrogenada, extrato 
de chá branco (Camellia sinesis), Ascorbato de 
tetrahexildecil, octanediol, fosfolípidos, esteróis 
de soja (Glycine soja), ácido linoleico, betaína, 
glicerina, Goma Xantana, colostro bovino, 
gema de ovo, ceramida, dióxido de titânio, 
bisabolol, PCA sódico (PCA sódico), Estearet-20 
, PEG-10 esterol de semente de colza, extrato 
de cevada, mica, Ácido sórbico, fragrância, 
dissódico EDTA , Dimetil sililato de sílica, sorbitol, 
sílica, Hidróxido de sódio, extrato de casca de 
Sândalo, extrato de casca de phellodendron 
amurense, serina, caprilil glicol, glicina, ácido 
glutâmico, alanina, Hialuronato de sódio, 
n-hidroxisuccinimida  arginina, lisina, acetato de 
tocoferol, Hexilenoglicol, treonina, metilparabeno, 
prolina,  Oligopeptídeo de Palmitoil, palmitato de 
retinol, propilparabeno, ascorbil palmitato, crisina 
e palmitoil tetrapéptido-7. 

Modo de utilização: Aplicar uma pequena 
quantidade sobre a ponta do dedo e aplicar com 
pequenos toques na pele do contorno do olho. 
Use de manhã e à noite para obter melhores 
resultados. 

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.
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PERSONAL 
        CARE

PASTA DE DENTES 
ENUMMI™ (113GR)

COM TRANSFER FACTOR E-XF™

A pasta de dentes enummi™ Toothpaste 
possui ingedientes-chave que limpam e 
branqueiam os seus dentes. A utilização 
diária desta fórmula sem � úor vai pô-lo a 
sorrir ao longo de todo o dia. 

Ingredientes: Sorbitol, sílica hidratada, 
água puri� cada, glicerina, carbonato 
de cálcio, aromas, lauroil sódio, 
bicarbonato de sódio, xilitol, Factor 
de Transferência E-XF, lactoferrina, 
carboximetilcelulose, dióxido de titânio, 
coenzima Q10, Estévia, bezoato
de sódio.

Modo de utilização: Aplicar uma 
pequena quantidade na escova de 
dentes e escove bem duas vezes 
por dia (ou mais) ou depois de cada 
refeição. A utilização por crianças 
entre os 2 e os 6 anos deverá ser 
supervisionada por um adulto para 
minimizar a ingestão.

CUIDADOS PESSOAIS

APENAS PARA UTILIZAÇÃO 
PESSOAL. NÃO DISPONÍVEL 
PARA REVENDA NA EUROPA.

LP
5113 g

TRANSFER 
FACTOR
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LP
8250ml

enummi™ INTENSIVE
BODY LOTION (250ML)

CREME CORPORAL INTENSIVO.
COM TRANSFER FACTOR E-XF™ 
CONCEBIDO PARA CLIMAS 
SECOS

O creme corporal enummi™ Intensive 
Body Lotion contém ingredientes de 
elevada hidratação que são rapidamente 
absorvidos e que proporcionam a 
suavidade e hidratação ideal para a sua 
pele. Com o aroma relaxante de erva luísa 
tailandesa, esta loção hidrata a pele de 
toda a família.

Ingredientes: Água, óleo de semente 
de cártamo (Carthamus Tinctorius),  
glicerina, óleo de girasol (Helianthus 
Annuus) estearato de glicerilo, 
triglicérido caprílico-cáprico-mirístico-
esteárico, estearoil lactilato de sódio, 
extrato de Centeno (Hordeum Distichon) 
ciclometicona, Fenoxietanol, caprilil 
glicol, trietanolamina, colostro bovino, 
acetato de Tocoferol, extrato de folha 
de Camellia Sinensis, Dimeticona, 
Extrato de la casca de Phellodendron 
Amurense, Extrato de Sândalo, 
Carbómero, fragância, Extrato de 
semente de Moringa pterygosperma, 
peg-100 estearato, Alantoína, sódio 
PCA, ácido sórbico, EDTA disódico, 
gema de ovo, sumo de Aloé vera, 
fosfolípidos, palmitato de retinilo, 
palmitato de ascorbilo.

Modo de utilização: Aplique 
generosamente sobre a sua pele todos 
os dias.

com

com

com

com

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
NOS SEGUINTES PAÍSES: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

TRANSFER 
FACTOR



REVENDA DISPONÍVEL 
APENAS NOS SEGUINTES 
PAÍSES: Reino Unido.

LP
1656.7g
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RENEWALL™ (56.7GR)

GEL CALMANTE PARA A PELE.
COM TRANSFER FACTOR E-XF™

Hidrate e melhore o aspecto da sua pele 
com 4Life Transfer Factor® RenewAll™, um 
gel calmante, especialmente concebido 
para apoiar o bem-estar de uma pele 
saudável. Este produto revolucionário 
combina a fórmula Transfer Factor XF com 
extratos de plantas como o Aloé Vera, 
rosmaninho, camomila e alfazema, num 
gel de fácil aplicação e que mantém a sua 
pele suave e lisa.

O gel pode ser utilizado diariamente, após 
exposição solar ou após o barbear.  

Ingredientes: Água, fenoxietanol, 
caprilil glicol, etilhexilglicerina, Hexylene 
Glycol, colostro bovino, PPG-2 
Isoceteth-20 acetato, trietanolamina, 
Butilenglicol, polissorbato 20, 
Carbómer, carragenina, propilenoglicol, 
ácido cítrico, polissacarídeos de 
leveduras, Dimeticona, suco de folha de 
aloé vera (Aloe barbadensis), Pantenol, 
glicerina, extrato de � or de camomila 
(anthemis nobilis), dissódico EDTA , 
óleo de folha de Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), óleo de folha de Rosmaninho 
(Rosmarinus offi cinalis), alantoína, 
sódio PCA e extrato de � or de alfazema 
angustifolia.

Modo de utilização: aplique livremente 
sobre a área da pele que deseja. 

CUIDADOS PESSOAIS

TRANSFER 
FACTOR
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by 4Life®
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Os Produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar , curar ou prevenir qualquer doença.
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Nutrastart™

PREPARADO PARA BATIDO 
COM TRANSFER FACTOR E-XF™

SABORES: CHOCOLATE OU BAUNILHA

Quem poderia imaginar que com tão poucas 
calorias poderia ser tão saboroso? Com sabor a 
chocolate ou baunilha 100% natural, NutraStart™ 
constitui uma fonte de fi bras, vitaminas e sais 
minerais: perfeito para petiscar entre refeições 
ou para misturar com as suas frutas preferidas. 
Comece cada dia de forma positiva com Nutrastart!

Modo de utilização: Juntar duas (2) colheres 
de NutraStart ™ em 240 ml de água duas vezes 
por dia. Mexer ou agitar bem até obter uma 
bebida de textura suave e homogénea. Beber 
de imediato.

Precauções de utilização: Não exceder a 
dose diária expressamente recomendada. 
Os suplementos alimentares não devem ser 
utilizados como substitutos de uma dieta variada 
e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Ingredientes Nutrastart Chocolate: edulcorante:
frutose, isolado de proteína de soja, concentrado de
soro lácteo. Aroma: creme de girassol (óleo de girassol,
xarope de milho, caseinato de sódio). Espessante:
polidextrose. Aroma: cacau em pó. Agente de volume:
maltodextrina, soja � bra. Aroma: aroma de chocolate.
Estabilizador: carboximetilcelulose de sódio, fosfato
tricálcico, óxido de magnésio, cloreto de sódio, colostro
bovino, gema de ovo, ácido l-ascórbico, acetato de
retinilo, gluconato de zinco, citrato de ferro, biotina,
nicotinamida, gluconato cúprico, D-pantotenato de
cálcio, dl-alfa-tocoferol, cloridrato de piridoxina,
mononitrato de tiamina, colecalciferol, ribo� avina, ácido
fólico, cianocobalamina. CONTÉM OVO, LEITE E SOJA.

Ingredientes Nutrastart Baunilha: isolado de proteína
de soja, concentrado de soro lácteo, creme de girassol
(óleo de girassol, xarope de milho, caseinato de
Sódio (um derivado do leite) mono e Di-glicéridos,
fosfato dipotássico, fosfato tricálcico, lecitina de soja,
tocoferoles, polidextrose, maltodextrina, xilitol, sabor
natural de baunilha, frutose, � bra de soja, mistura de
vitaminas e minerai (fosfato dicálcico, óxido de
magnésio, ácido ascórbico, cobre gluconato, acetato
de vitamina E, biotina, niacinamida, óxido de zinco,
pantotenato de cálcio, ferro, vitamina e, acetato,
colecalciferol, piridoxina hcl, mononitrato de tiamina,
ribo� avina, cianocobalamina, ácido fólico, iodito de
potássio), goma de celulose, extrato de folha de estévia,
4life transfer factor E-XF™ (colostro bovino e gema de
ovo) e sal. CONTÉM LEITE, OVO E SOJA.

REVENDA DISPONÍVEL APENAS 
EM: Espanha, Portugal e Reino Unido.

Nutrastart™ Chocolate
APENAS PARA UTILIZAÇÃO 
PESSOAL. NÃO DISPONÍVEL 
PARA REVENDA NA EUROPA.

Nutrastart™ Baunilha

1 lb 11.5 oz 
780g960g

2 lb 2 oz 

Os Produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar , curar ou prevenir qualquer doença.

LP
25

15
PORÇÕES

VIDA ATIVATRANSFER 
FACTOR
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CARB BLX™

COMPLEMENTE O SEU 
PROGRAMA DE CONTROLO 
DE PESO

Uma mistura patenteada de cassia 
npomane, chá verde, extrato de cacau 
e amendoeira e outros ingredientes faz 
do Carb  BLX o suplemento perfeito 
para qualquer programa de controlo de 
peso. Para além dos seus benefícios 
antioxidantes, carb BLX:

• Pode ajudar no seu programa de 
controlo de peso, quando conjugado 
com exercício e com uma dieta 
adequada.

• Contém ingredientes que 
comprovadamente inibem a 
degradação de hidratos de carbono 
durante a digestão.

Ingredientes: Extrato de Cassia 
nomane, extrato de feijão branco 
(Phaseolus vulgaris), extrato de folha de 
chá verde (Camellia sinensis), arabinosa,  
cacau (Theobroma cacao) – mistura 
de sementes de amendoeira (Prunus 
dulcis) e  extrato de folha de  Jaborandi 
(Pilocarpus microphyllus).

Modo de utilização: Tomar uma (1) 
cápsula por dia com 240 ml de líquido. 

Os suplementos alimentares não devem 
ser utilizados como substitutos de uma 
dieta variada e equilibrada e de um 
estilo de vida saudável.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS.

LP
20VIDA ATIVA PARA USO PESSOAL.

NÃO DISPONÍVEL PARA 
REVENDA NA EUROPA.60

CÁPSULAS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA
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90

CÁPSULAS

LP
31

SHAPE-FAST® ULTRA

VIDA ATIVA PARA USO PESSOAL.
NÃO DISPONÍVEL PARA 
REVENDA NA EUROPA.

FÓRMULA PARA O MÁXIMO DE ENERGIA
COM TRANSFER FACTOR E-XF™

A termogénese e a supressão do apetite são importantes funções 
que contribuem para o êxito de um programa de controlo de peso. 
Shape-Fast Ultra, com uma fórmula sinérgica, apoia ativamente 
estas funções quando acompanhadas de dieta e exercício. Shape-
Fast Ultra da 4Life fornece os ingredientes-chave que promovem a 
termogénese, o metabolismo das gorduras, o aumento de energia 
e proporciona
apoio nutricional durante o programa de controlo de peso.
Cada cápsula contém:

• 10 mg de niacina e 1 mg de vitamina B6, nutrientes que 
contribuem para o normal metabolismo produtor de energia 
e para para a redução do cansaço e da fadiga. [1] [2] 

• 20 µg de vitamina B12, nutriente que contribui para o normal 
metabolismo produtor de energia. [3]

• 18 µg de selénio, nutriente que contribui para o normal 
funcionamento da tiroide.[4]

• 25 µg de cromo, nutriente que contribui para a manutenção 
de níveis normais de glicose no sangue.[5]

Ingredientes: niacina, vitamina B6, vitamina B12, selénio,
cromo, potássio, extrato de sementes de guaraná (paulina
cupana), acetil-l-carnitina, extrato de folhas de chá verde
(camellia sinensis), casca de salgueiro branco (salix alba),
extrato de raiz de coleous forskohlii, cacau (theobroma
cacao) – mistura de sementes de amendoeira (prunus
dulcis), ácido alfa lipóico, frutos de caiena (capsicum
annuum), colostro bovino e gema de ovo, extrato de raiz
de panax ginseng (da China) e extrato de folha de ginkgo
biloba.

Modo de utilização: Tomar uma (1) cápsula antes do 
pequeno-almoço, do almoço e do jantar com 240 ml de 
líquido. Não tomar mais de (4) cápsulas por dia.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 
substitutos de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo 
de vida saudável.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1757 — [2]  EFSA Journal 2010;8(10):1759 — [3]  EFSA Journal 2009; 7(9):1223
[4]  EFSA Journal  2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727—[5]  EFSA Journal  2010;8(10):1732, 2011;9(6):2203.

TRANSFER 
FACTOR
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ENERGY GO STIX™

PORÇÕES

60 LP
34 VIDA ATIVA

REVENDA DISPONÍVEL APENAS EM: 
Espanha, Portugal e Reino Unido.

VIDA ATIVA

REVENDA DISPONÍVEL APENAS EM: 

CONTÉM CAFEÍNA. Não é recomendável para crianças, nem para mulheres grávidas.
Não substituí um regime alimentar variado e equilibrado e um estilo de vida saudável.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

REFORÇO DIÁRIO DE ENERGIA
COM TRANSFER FACTOR E-XF™

Energy Go Stix com sabor a groselha introduz energia no seu 
dia graças à sua fórmula sinérgica que combina chá verde, 
erva-mate,guaraná e 4Life Transfer Factor E-XF™. 

• Perfeito para combinar com outros produtos 4Life
Transfer Factor.

• Um bom apoio nutricional na sua rotina de treino.
• Cada porção fornece 250 mg de taurina, 250 mg de 

L-Glutamina, 52,5 mg de cafeína e 25 mg de 4Life 
Transfer Factor E-XF™.

• Contem isomaltulose (uma fonte de glucose e frutose), 
nutriente que induz um menor aumento da glicose no 
sangue em comparação com bebidas que contêm
outros açúcares. 

 
Ingredientes: Isomaltulose†, regulador de acidez (ácido 
cítrico), L-glutamina, taurina, sabor a framboesa, sabor 
a baunilha, extrato de folhas de chá verde (Camellia 
sinensis L. Kuntze), L-arginina, sabor a morango, extrato 
de folhas de erva maté (Ilex paraguariensis A. St.-Hil), 
sabor a arando, agente anti-aglomerante (dióxido 
de silicio), colorante (vermelho beterraba), adoçante 
(sucralose), extrato de grãos de guaraná (Paullinia cupana 
Kunth., Bonpl. et Kunth), colorante (carotenóides), 
colostro, intensi�cador de sabor (acetato de sódio), e 
gema de ovo.

Modo de utilização: Misture o conteúdo de metade de 
um pacote (2,5 g) com 240 ml de água.
Não exceder a dose diária recomendada.

VIDA ATIVA

TRANSFER 
FACTOR
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Os Produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.



RiteStart foi concebido para o ajudar a parecer e a 
sentir-se bem e tem a energia e o apoio que necessita 
para usufruir de uma vida ATIVA.

Um dos produtos de maior êxito, RiteStart contém 
todos os componentes essenciais para uma boa 
nutrição, com a vantagem adicional de 4LifeTransfer 
Factor Plus Tri-Factor Formula. Com ácidos gordos 
essenciais (incluindo ómega 3 e 6), uma combinação 
de potentes antioxidantes e apoio formulados 
especifi camente para homens ou mulheres, estes 
práticos pacotes fazem com que os suplementos 
diários sejam simples e sem complicações.

Modo de utilização: Tomar dois (2) pacotes 
diários 240 ml de líquido. Para obter melhores 
resultados, tome em conjunto com as refeições da 
manhã e da noite. Os suplementos alimentares não 
devem ser utilizados como substitutos de uma dieta 
variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

RiteStart®

PARA COMEÇAR BEM O DIA

LP
50PORÇÕES

30TRI-FACTOR 
FORMULA

NUTRIÇÃO INTEGRAL PARA HOMENS E MULHERES

PARA USO PESSOAL. NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA  NA EUROPA.

WWW.4LIFE.COM [45]

BEM-ESTAR GERAL

Para obter informação detalhada sobre os ingredientes visite: 4LifeRiteStart.com.
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Revenda disponível apenas nos seguintes países: Alemanha, Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido.

LP
16

60

CÁPSULAS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA

[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1252 — [2] EFSA Journal 2011;9(6):2203 — [3] O efeito benéfi co é obtido com uma dose diária de 2 g de Ácido alfa-linolénico.

BIO EFA™
(60 CÁPSULAS)
Este suplemento alimentar contém 
uma elevada fonte de ácidos 
gordos ómega-3, nutriente que 
contribui para a manutenção de 
níveis normais de colesterol no 
sangue. [1] [2] [3]

Cada porção contém:

• 1.030 mg de óleo
de peixe.

• 266 mg de óleo de sementes 
de linho.
 

Ingredientes: óleo de peixe, 
gelatina, óleo de sementes de 
linho (Linum usitatissimum), agente 
de revestimento (glicerina), óleo 
de semente de borragem (Borago 
offi cinalis), óleo de sementes de 
cártamo (Carthamus tinctorius), 
água, conservante (extrato 
rico em tocoferol). CONTÉM 
DERIVADOS DE PEIXE.

Modo de utilização: Tomar 
duas (2) cápsulas por dia com 
240ml de líquido.



FIBRO AMJ DAYTIME 
FORMULA (90 CÁPSULAS)
Fibro AMJ® Day-Time Formula conta com 
ingredientes reconhecidos por reforçar as 
funções dos músculos e das articulações. 
Cada porção contém:

• 10 mg de vitamina B6, nutriente que
contribui para o metabolismo normal 
das proteínas e do glicogénio.[1]

• 200 mg de magnésio, nutriente 
que  contribui para o normal 
funcionamento muscular e para a 
manutenção de ossos normais.[2]

Ingredientes: vitamina B6 (como 
piridoxina cloridrato), magnésio (como 
óxido de magnésio), clorhidrato de 
glucosamina, metilsulfonilmetano (MSM), 
cartilagem bovina em pó, extrato de 
resina de Boswellia serrata, bromelina, 
extrato de raiz de garra do diabo 
(Harpagophytum procumbens), ácido 
málico, N-acetil L-cisteína, L-cisteína, 
extrato de semente de uva (Vitis vinifera), 
ácido alfa lipóico. Outros ingredientes: 
cápsula de gelatina, folha de menta, 
citrato de boro, ácido esteárico, óleo de 
menta e sílica.

Modo de utilização: Tomar três (3) 
cápsulas por dia com 240ml de líquido.

LP
19

90

CÁPSULAS

[1] EFSA Journal 2009;7(9):1216, 2010;8(10):1807 — [2] EFSA Journal EFSA Journal 2009; 7(9):1225

WWW.4LIFE.COM [47]

BEM-ESTAR GERAL

Para uso pessoal. Não disponível para revenda na Europa.



FIBRE SYSTEM PLUS™

(30 PACOTES)

Fibre System Plus™ é um programa de 
limpeza de dez dias que contribui para 
uma digestão saudável e regular graças 
à presença de plantago ovata, cravinho, 
cáscara sagrada, gengibre, pimenta 
preta, genciana amarela, ulmeiro 
vermelho, alcaçuz, salva, amieiro negro, 
lúpulo e camomila.

Modo de utilização: Tome o 
conteúdo de um pacote meia hora antes 
da refeição, três vezes ao dia, durante 
dez dias.

Utilize o Fibre System Plus™ duas vezes 
por ano para obter melhores resultados.

LP
20PACOTES

30

• Limpeza
• Digestão

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA
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Ingredientes: Farelo de arroz (Oryza sativa), estabilizante (hidroxipropilmetilcelulose), pó de tegumento 
de psyllium/psílio (Plantago ovata), pó de fruto de arando vermelho (Vaccinium macrocarpon), pó de 
semente de abóbora (Cucurbita pepo), pó de fruto de cravinho (Syzygium aromaticum), pó de fruto 
de maçã (Malus domestica), pó de casca de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), pó de rizoma 
de jengibre (Zingiber offi cinale), pó de fruto de pimenta preta (Piper nigrum), pó de raíz de genciana 
amárela (Gentiana lutea L.), pó de casca de ulmeiro vermelho (Ulmus rubra Muhl.), pó de raíz de alcaçuz 
(Glycyrrhiza glabra L.), bromelaína, papaína, pó de folha de salsa cultivada (Petroselinum crispum Mill.), 
pó de fruta de ameixa europeia (Prunus domesticus), pó de folha de salva (Salvia offi cinalis L.), extracto 
de casca de amieiro negro (Rhamnus frangula), anti-aglomerante (estearato de magnésio), pó de raíz 
de malvavisco (Althaea offi cinalis L.), pó de fruto de lúpulo (Humulus lupulus L.), polén de abelha, pó de 
fl or de camomila de Castela (Matricaria recutita L.), pó de musgo da Irlanda (Chondrus crispus), pó de 
semente da alfarroba (Ceratonia siliqua), estabilizante (goma de xantana), pó de fruta de papaia (Carica 
papaya L.), extracto de fruta de ananás (Ananas comosus) e spirulina (Arthrospira platensis) 

ADVERTÊNCIA: Leia e siga as instruções cuidadosamente. Não utilizar se tem ou se está com diarreia, fezes moles, dores de estômago ou uma infl amação 
intestinal. Consulte o seu médico se tem diarreia frequentemente. Consulte o seu médico antes de tomar este produto se estiver grávida ou a amamentar, 
se toma medicamentos ou se sofre de alguma doença. Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada, nem de um estilo de vida saudável. Não utilizar mais dos que 6 semanas sem aconselhamento 
médico. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Revenda disponível apenas nos seguintes países: Espanha, Portugal e Reino Unido.

BEM-ESTAR

GERAL



SUPER DETOX™
(60 CÁPSULAS)
Contém extratos de plantas (fruto do cardo 
mariano, folha de dente de leão e folha de 
alcachofra) que contribuem para manter a 
função hepática normal.

 Ingredientes: Flor de trevo vermelho em 
pó (Trifolium pratense L.), extrato de fruto 
de cardo mariano (Silybum marianum), 
gelatina, extrato de folha de dente de leão 
(Taraxacum offi cinale), extrato de semente e 
folha de bróculos (Brassica oleracea L. var. 
italic Plenck), extrato de folha de alcachofra 
(Cynara scolymus L.) e óleo de colza.

Modo de utilização:  Tomar duas (2) 
cápsulas por dia com 240ml de líquido.

ADVERTENCIA: Lea y siga las instrucciones cuidadosamente. No utilizar si tiene o está desarrollando diarrea, heces sueltas, dolor de estómago o una 
inflamación intestinal. Consulte a su médico si tiene diarrea frecuente. Consulte a su médico antes de tomar este producto si está embarazada o en 
periodo de lactancia, si toma medicamentos o si padece alguna enfermedad. No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios 
no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida sano. No utilizar más que 6 semanas sin consejo médico. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

BEM-ESTAR GERAL
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Revenda disponível apenas nos seguintes países: Espanha e Reino Unido.
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Sabia que o fígado...
... é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo 
devido à grande quantidade de funções que assegura 
ao longo do dia e que nos permite usufruir de uma boa 
qualidade de vida? Entre as suas funções principais 
encontram-se:

• Depuração: o fígado recupera e transforma inúmeros 
tóxicos para os tornar inofensivos antes de os 
eliminar. Adicionalmente, o fígado neutraliza os 
medicamentos que absorvemos após terem produzido 
os seus efeitos, evitando assim uma acumulação 
perigosa.

• Síntese: o fígado intervém no metabolismo dos 
glícidos, dos lípidos e das proteínas.

• Armazenamento: o fígado armazena as vitaminas 
lipossolúveis (A, D, K e E). Armazena ainda o 
glucógeno para mais tarde fornecer energia ao 
organismo em caso de necessidade.

AVISO: MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de um regime alimentar equilibrado e variado e de um estilo de vida saudável. Para pessoas com hipotiroidismo ou sob 
tratamento da tiroide, por favor consulte o seu médico.
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4Life Fortify™

Pacote de Alimentos Nutritivos

Visite www.4lifefortify.com para comprar 4Life Fortify e proporcionar comida 
quente e  rica em nutrientes durante um mês a uma criança ou a uma família.

O que poderia conseguir 
uma menina com uma 
boa comida quente no 
estômago? Quais seriam 
os seus feitos e os seus 
sonhos? O que poderia ser 
quando crescer?

Em muitos locais do 
mundo, as crianças não 
recebem a nutrição diária 
que necessitam. Muitos 
pais têm difi culdade em 
dar aos seus fi lhos os 
alimentos necessários 
(para já não falar de 
alimentos saudáveis) que 
lhes forneçam as vitaminas 
e os minerais necessários 
para crescer com energia. 
Este problema coloca-
se especialmente às 
crianças que vivem em 
orfanatos. O que acontece 
com frequência é que 
simplesmente não existe 
comida sufi ciente e as 
crianças esforçam-se por 
se desenvolver com uma 
sensação dolorosa nos 
seus estômagos vazios, 

e frequentemente não se 
conseguem concentrar na 
escola.

Cada embalagem de 
alimentos 4Life Fortify 
contém 24 alimentos de 
elevada qualidade para 
crianças, produzidos à 
base de arroz, lentilhas e 
feijões, para além de um 
rico complexo nutricional 
de vitaminas, minerais e 
4Life Transfer Factor®. 
Trata-se de uma base 
perfeita para o bem-estar 
geral.

Estas embalagens contêm 
as vitaminas e sais que as 
crianças em crescimento 
tanto necessitam. Uma 
criança saciada com 
uma refeição quente e 
rica em nutrientes poderá 
concentrar-se nas suas 
tarefas diárias e distinguir-se 
em matemática, ciência ou 
geografi a, em vez de se 
distrair com a sensação de 
vazio no estômago.

www.4lifefortify.com

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA



* NOTA: As embalagens de alimentos 4Life Fortify não são enviadas para a Europa. A 4Life Research™ oferece um incentivo para comprar, doar, e promover 
os pacotes de comida 4Life Fortify™. A comissão está incluída no preço dos pacotes e permite aos distribuidores investir o seu tempo e recursos para 
encorajarem os outros a juntarem-se ao legado de serviço da 4Life. 4Life Fortify é um produto criado e apoiado pela 4Life Research, uma organização com 
fi ns lucrativos que facilita as doações de pacotes de comida 4LifeFortify comprados a favor de Parceiros sem fi ns lucrativos, como é o caso de Feed The 
Children. Os sócios das instituições de benefi cência distribuem o 4Life Fortify a crianças com necessidades, sem qualquer tipo de encargos ou impostos.

BEM-ESTAR GERAL

Fortaleça uma criança
ou a uma família

Cada embalagem de 4Life Fortify™ 
que comprar será doada a crianças 
ou a famílias necessitadas em todo 
mundo, com a ajuda do nosso 
parceiro, Feed the Children.*

Ingredientes: Grão de arroz branco 
longo, lentilhas, feijão vermelho, proteína 
vegetal texturizada, dextrina, farinha 
de arroz branco, alho, cebola, premix 
vitamínico (carbonato de cálcio, óxido 
de magnésio, cloreto de potássio, 
ácido ascórbico, acetato de tocoferol, 
D-Pantotenato de Cálcio, niacinamida, 
zinco gluconato, ferro carbonilo, cloridrato 
de piridoxina, ribofl avina, mononitrato de 
tiamina, sulfato de magnésio, gluconato 
de cobre, palmitato de vitamina A , ácido 
fólico, selenito de sódio, iodeto de potássio, 
biotina, cloreto de cromo, fi loquinona, 
cianocobalamina, colecalciferol), pimento 
verde e vermelho, cenoura, sal, colostro 
bovino fi ltrado e concentrado de gema de 
ovo, soja hidrolizada e proteína de milho, 
goma xantana, salsa e aromatizantes.
CONTÉM LEITE, OVO E SOJA.
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NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA 
NEM PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL
Donativo através de Feed the Children. 
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APRENDA E PARTILHE
Está a pensar criar o seu próprio negócio?
São estes os passos para validar o seu contrato como Distribuidor 4Life na Europa.

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO 
PARA OS MERCADOS EUROPEUS

1. PREENCHER O PEDIDO DE 
CONTRATO DE DISTRIBUIDOR 
Confi rme se assinou todas as 
linhas aplicáveis. Ainda que se 
registe a través da internet, deverá 
preencher o formulário de pedido 
e o Contrato de Distribuidor que 
poderá encontrar na página web 
da 4Life: www.4life.com

Assegure-se que seleccionou o seu 
país de residência na Europa e que 
iniciou a sessão.

2. ENVIE POR FAX OU POR 
CORREIO ELECTRÓNICO A 
DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA* 
Depois de cumprir o passo 1, a 
seguinte documentação deverá 
ser enviada por fax ou correio 
electrónico, consoante o seu 
mercado:
•  Formulário de pedido e Contrato 
de Distribuidor.
•  Uma cópia do seu passaporte 
ou de qualquer outra identifi cação 
ofi cial com fotografi a e que 
contenha a sua identifi cação.

3. COMPRAR O KIT DE 
DISTRIBUIDOR
Se for residente na Alemanha, 
Espanha, Itália ou no Portugal, 
para se tornar um Distribuidor 4Life 
e para conhecer melhor o seu novo 
negócio 4Life, será necessário 
comprar o Kit de distribuidor.

* NOTA: Toda a documentação deverá ser enviada por fax ou correio electrónico, consoante o seu país de residência. Toda a 
documentação deverá ser recebida no prazo de 90 dias, ou o seu Código de Distribuidor será convertido numa conta de cliente. 
Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o 
procedimento específi co de inscrição aplicável ao seu mercado.

CATÁLOGO DE PRODUTOS 4LIFE® • EUROPA

Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o 
documentação deverá ser recebida no prazo de 90 dias, ou o seu Código de Distribuidor será convertido numa conta de cliente. 
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Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o 

contenha a sua identifi cação.contenha a sua identifi cação.
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documentação deverá ser recebida no prazo de 90 dias, ou o seu Código de Distribuidor será convertido numa conta de cliente. 
Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o 

 Toda a documentação deverá ser enviada por fax ou correio electrónico, consoante o seu país de residência. Toda a 
documentação deverá ser recebida no prazo de 90 dias, ou o seu Código de Distribuidor será convertido numa conta de cliente. 
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 Toda a documentação deverá ser enviada por fax ou correio electrónico, consoante o seu país de residência. Toda a 
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Se for residente em Alemanha, Espanha, Itália ou Portugal, contacte os nossos serviços de distribuidor para conhecer o 

 Toda a documentação deverá ser enviada por fax ou correio electrónico, consoante o seu país de residência. Toda a 
documentação deverá ser recebida no prazo de 90 dias, ou o seu Código de Distribuidor será convertido numa conta de cliente. 
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comprar o Kit de distribuidor.
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WWW.4LIFE.COM

INFORMAÇÃO DE CONTACTO

OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA. 
A 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a Distribuidores, Demonstradores e Clientes 
dentro da União Europeia, que não estão disponíveis para revenda em alguns países. Estes produtos 
destinam-se exclusivamente a consumo pessoal, ou para o consumo do seu agregado familiar, não 
sendo destinados a revenda, distribuição ou qualquer outro fim comercial. A 4Life limita o número 
de produtos para utilização pessoal que podem ser adquiridos na mesma compra de acordo com uma 
quantidade que a 4Life considere razoável para consumo do seu agregado familiar por um período de 
3 meses. O incumprimento desta regra poderá limitar o seu privilégio de aquisição de produtos para 
utilização pessoal. 

Chamada gratuita: 0800.000.4378
Fax gratuito: 0800.000.4379
E-mail: germands@4life.com

Chamada gratuita: 0800-88668258
Fax gratuito: 0800-88668259
E-mail: austria@4life.com

Chamada gratuita: 0800.73.969
Fax gratuito: 0800.73.975
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 808.87.851
Fax gratuito: 808.87.852
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 900.111.904
Fax gratuito: 900.111.907
E-mail: espana@4life.com

Chamada gratuita: 800.0111.469
Fax gratuito: 800.0111.470
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuitae: 0800.918.442
Fax gratuito: 0800.918.441
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 0800.910.059
Fax gratuito: 0800.916.193
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 00800.128.610
Fax gratuito: 00800.128.611
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 068.0019.418
Fax gratuito: 068.0019.419
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita:1800.760.726
Fax gratuito: 1800.760.727
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 800.137.003
Fax gratuito: 800.137.004
E-mail: italy@4life.com

Alemanha

Áustria

Bélgica

Dinamarca

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Chamada gratuita: 800.02.977
Fax gratuito: 800.02.978
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 8800.31324
Fax gratuito: 8800.31325
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 800.272.11
Fax gratuito: 800.272.10
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 800.173.07
Fax gratuito: 800.173.08
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 0800.0220.874
Fax gratuito: 0800.0227.102
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 00800.121.2458
Fax gratuito: 00800.121.2459
E-mail: europe@4Life.com

Chamada gratuita: 800.789.880
Fax gratuito: 800.789.899
E-mail: portugal@4Life.com

Chamada gratuita: 0808.234.8028
Fax gratuito: 0808.234.8029
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita:800.143.812
Fax gratuito: 800.143.811
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 020.797.919
Fax gratuito: 020.795.544
E-mail: europe@4life.com

Chamada gratuita: 0800.555.737
Fax gratuito: 0800.555.773
E-mail: europe@4life.com

Letônia

Lituânia

Luxemburgo

Noruega

Países Baixos

Polônia

Portugal

Reino Unido

República Tcheca

Suécia

Suíça
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 PRODUTO DISPONÍVEL PARA REVENDA

* PRÓXIMO LANÇAMENTO
 USO PESSOAL (PRODUTO NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA)
 PRODUTO NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA NEM PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL.

Os Produtos 4Life não visam diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
A 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a Distribuidores, Demonstradores e Clientes dentro da União Europeia, que não estão 
disponíveis para revenda em alguns países. Estes produtos destinam-se exclusivamente a consumo pessoal, ou para o consumo do seu agregado 
familiar, não sendo destinados a revenda, distribuição ou qualquer outro fi m comercial. A 4Life limita o número de produtos para utilização pessoal que 
podem ser adquiridos na mesma compra de acordo com uma quantidade que a 4Life considere razoável para consumo do seu agregado familiar por 
um período de 3 meses. O incumprimento desta regra poderá limitar o seu privilégio de aquisição de produtos para utilização pessoal. 

PARA OBTER UMA LISTA ACTUALIZADA DE 
PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA REVENDA 

NO SEU MERCADO, AGRADECEMOS QUE 
VISITE: WWW.4LIFE.COM

PRODUTOS 4LIFE DISPONÍVEIS NA EUROPA

P r odu t o
Plus®

Tri-Factor™ Tri-Factor™ RioVida Burst RioVida® Mastigável 
Tri-Factor™ Classic Renuvo

Transfer 
Factor Vista™ ReCall BCV™ Glucoach MalePro™ 

Glutamine 
Prime™

 Belle Vie® Nutrastart™

Chocolate
Nutrastart™

Vainilla
Carb BLX™ Shape-Fast™ 

Ultra
Energy Go

Stix™  Berry
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Eslováquia
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França
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Hungria
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Itália
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Lituânia
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 PRODUTO DISPONÍVEL PARA REVENDA.

* PRÓXIMO LANÇAMENTO
 USO PESSOAL (PRODUTO NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA)
 PRODUTO NÃO DISPONÍVEL PARA REVENDA NEM PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL. 
 DONATIVO ATRAVÉS DE FEED THE CHILDREN.

      (4Life Fortify não está destinado para revenda nem para uso pessoal).

OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.
A 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a Distribuidores, Demonstradores e Clientes dentro da União Europeia, que não estão 
disponíveis para revenda em alguns países. Estes produtos destinam-se exclusivamente a consumo pessoal, ou para o consumo do seu agregado 
familiar, não sendo destinados a revenda, distribuição ou qualquer outro fi m comercial. A 4Life limita o número de produtos para utilização pessoal 
que podem ser adquiridos na mesma compra de acordo com uma quantidade que a 4Life considere razoável para consumo do seu agregado familiar 
por um período de 3 meses. O incumprimento desta regra poderá limitar o seu privilégio de aquisição de produtos para utilização pessoal. 

PARA OBTER UMA LISTA ACTUALIZADA DE 
PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA REVENDA 

NO SEU MERCADO, AGRADECEMOS QUE 
VISITE: WWW.4LIFE.COM

PRODUTOS 4LIFE DISPONÍVEIS NA EUROPA
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BioEFA™ Fibro AMJ™ Day 
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Fibre System
Plus™ Super Detox PRO-TF 4Life Fortify™

LP 8 12 25 25 30 30 5 8 16 50 50 16 19 20 20 50 25

Alemanha   
Áustria   
Bélgica   

Bulgária   
Chipre   

Dinamarca   
Eslováquia   
Eslovênia   
Espanha   
Estônia   

Finlândia   
França   
Grécia  

Hungria   
Irlanda  

Itália  
Letônia   
Lituânia  

Luxemburgo   
Malta  

Noruega           
Países Baixos   

Polônia   
Portugal   

Reino Unido   
República Tcheca   

Romênia   
Sérvia           
Suécia   
Suíça   



April 2013

Para mais informações sobre os produtos ou a oportunidade 
de negócio da 4Life, por favor contatar com:
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OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.
A 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a Distribuidores, Demonstradores e Clientes dentro da União Europeia, que não estão 
disponíveis para revenda em alguns países. Estes produtos destinam-se exclusivamente a consumo pessoal, ou para o consumo do seu agregado 
familiar, não sendo destinados a revenda, distribuição ou qualquer outro fim comercial. A 4Life limita o número de produtos para utilização pessoal 
que podem ser adquiridos na mesma compra de acordo com uma quantidade que a 4Life considere razoável para consumo do seu agregado 
familiar por um período de 3 meses. O incumprimento desta regra poderá limitar o seu privilégio de aquisição de produtos para utilização pessoal. 


