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CATÁLOGO
DE PRODUTOS
4LIFE ®

[BRASIL]



Há mais de 15 anos, nos deparamos com a 
memorável descoberta dos fatores de transferência. 
Após experimentarmos os benefícios por conta 
própria, nossa paixão cresceu e soubemos 
que dedicaríamos o restante de nossas vidas 
compartilhando o 4Life Transfer Factor® com outras 
pessoas. Hoje, com o auxílio de nossa excepcional 
equipe de Pesquisa e Desenvolvimento, e com as 
contribuições do nosso notável Conselho de Ciências 
da Saúde, nosso produto original evoluiu, tornando-
se o revolucionário e exclusivo 4Life Transfer 
Factor®. Nosso sonho somente tornou-se realidade 
e solidificou a 4Life graças à ajuda de nossos 
distribuidores em todo o mundo.

Não importa a sua idade, ou de onde você 
seja; temos o produto ideal para você. Nós lhe 
convidamos a experimentar o 4Life Transfer Factor® 
e sentir os benefícios para o seu próprio corpo. 
Complementados por uma gama de suplementos, 
incluindo antioxidantes, proteínas e vitaminas, os 
produtos  4Life lhe darão mais disposição e vigor 
para o dia a dia.

David e Bianca Lisonbee 
Fundadores da 4Life

O melhor da Ciência
Na 4Life, já dedicamos mais 
de 15 anos à pesquisa e ao 
desenvolvimento de produtos 
4Life Transfer Factor, e o 
nosso comprometimento 
tem sido recompensador.  
Fortalecemos nossa posição 
de líder mundial em Ciência 
Transfercêutica, por meio de 
quatro patentes nos Estados 
Unidos e 32 internacionais, 
bem como pela expertise de um 
quadro profissional composto 
de médicos, imunologistas, 
nutricionistas e pesquisadores, 
conhecido como Health 
Sciences Advisory Board - 
HSAB (Conselho de Ciências 
da Saúde). Nossos líderes 
científicos dedicam-se ao 
progresso contínuo da Ciência 
Transfercêutica, motivados 
pelo impacto positivo que 
presenciamos na vida das 
pessoas.
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Certificado Transfer 
Factor
A 4Life® mantém rigorosamente 
os mais altos padrões de 
formulação e fabricação para 
cada produto que vendemos. 
Sempre nos empenharemos para 
criarmos produtos com máxima 
qualidade e eficácia. 

Em nosso laboratório de testes 
e controle de qualidade de 
última geração, testamos os 
ingredientes e os produtos 
acabados 4Life quanto à sua 
identidade, pureza, força e 
composição. Dependendo do 
produto, incorporamos não 
menos de 20 testes de qualidade 
exclusivos e cruciais antes de o 
liberarmos para distribuição. 

E, certificamos todos os 
produtos 4Life Transfer 
Factor®. Ao adquirir nossos 
produtos, você pode ter a 
certeza de estar obtendo o 
melhor. 

Em Dezembro de 2015, os executivos 4life reuniram-
se para a inauguração e corte da fita da nova fábrica da 
4life, em Vineyard, Utah. A 4Life construiu esta nova 
fábrica do zero,  e com grande espaço para expansão. 

A instalação segue as atuais normas de Boas Práticas 
de Fabricação (cGMP), conforme descrito pela 
Food and Drug Administration (FDA) e administra 
também os processos de embalagem, encapsulamento, 
e equipamento de mistura para garantir o mais alto 
nível de qualidade dos produtos.

Segundo o Presidente e CEO Steve Tew, “Esta fábrica 
nos dá o controle do início ao fim sobre cada etapa 
do processo de fabricação, incluindo a dosagem, 
mistura, encapsulamento, e embalagem da maioria 
dos produtos 4Life Transfer Factor®.” 

Matérias-primas e produtos finais continuarão a ser 
testado pelos cientistas 4Life em nossos laboratórios 
de análise. A nova instalação irá iniciar a fabricação 
dos produtos da linha Transfer Factor®, como 4Life 
Transfer Factor Plus, 4Life Transfer Factor® Tri-
Factor® Fórmula, e 4Life Transfer Factor Renuvo™.

ESTES PRODUTOS NÃO SÃO DESTINADOS A DIAGNOSTICAR,
TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.



Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco  
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

Uma fórmula que contém 
cogumelo, aveia, levedo de 
cerveja, soro de leite e gema de 
ovo em cápsula adicionado de 
zinco e vitamina C. 

Informações para pedido
Item # 2111124075 -  
60 cápsulas/frasco  
Preço Consumidor : R$ 368,25
Preço Distribuidor: R$ 276,19
50 LP

TRANSFER FACTOR PLUS

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

L INHA 4LIFE TRANSFER FACTOR
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Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

O que é a Fórmula 4Life Transfer 
Factor Plus Tri-Factor?

Protegido pelas patentes norte-americanas

-6.468.534
-6.866.868

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico
com a exclusiva fórmula Tri-Factor*
• Aumenta a atividade das células exterminadoras
naturais (NK) em até 437%*†
• Contém cogumelo, aveia, levedo de cerveja, soro
de leite e gema de ovo em cápsula adicionado de
zinco e vitamina C

• É o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema
imunológico, aumenta a atividade das células exterminadoras 
naturais (NK) em até 437%.†  
• Essa fórmula completa melhora o funcionamento do sistema
imunológico para ajudar a manter uma excelente saúde e 
qualidade de vida diária*
• Apoia as funções do sistema imunológico que promove
níveis saudáveis de energia e o funcionamento correto de 
todos os sistemas de seu corpo*
• Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as
células imunológicas e aumenta sua capacidade para 
reconhecer, relembrar e reagir com eficácia às ameaças à 
saúde. *



O 4Life Transfer Factor™ Tri-
Factor® Fórmula com Suplemento 
De 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. 
 
Compartilhe este 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!

Informações para pedido
Item # 2111124070 -  
60 cápsulas/frasco  
Preço Consumidor : R$ 278,19  
Preço Distribuidor: R$ 208,64
35 LP

L INHA 4LIFE TRANSFER FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR 
TRI-FACTOR FÓRMULA
Suplemento de Zinco

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor® Tri-Factor®

O que é a Fórmula 4Life® Transfer 
Factor® Tri-Factor?

Protegido pelas patentes norte-americanas

-6.468.534
-6.866.868

Produto para o sistema imunológico, que 
demonstrou em estudo in vitro ser capaz 
de aumentar a atividade das células 
exterminadoras em até 283%*

• Fornece suporte poderoso ao sistema imunológico*
• Estimula a atividade das células exterminadoras naturais
(NK) em até 283%*†
• Educa as células imunológicas*
• Contém um concentrado certificado do 4Life Transfer Factor

• Uma fórmula que aumenta a inteligência de seu sistema 
imunológico!
• As moléculas mensageiras da Fórmula 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor ajudam a educar as células imunológicas 
e aumentar a capacidade do sistema imunológico para 
reconhecer, relembrar e reagir com eficácia às ameaças à 
saúde.*
• A 4Life, certifica todos os produtos 4Life Transfer Factor,
para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo. Busca, ainda, desenvolver produtos que ofereçam o 
máximo de resultado.  Os produtos 4Life Transfer Factor, têm 
garantia da mais alta qualidade!
• Apoia as funções do sistema imunológico que promove
níveis saudáveis de energia e o funcionamento correto de 
todos os sistemas de seu corpo*



Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer Factor  
Tri-Factor® Mastigável. 
 
Suporte ao sistema imunológico 
em pastilhas macias mastigáveis 
de sabor cítrico*

Informações para pedido
Item # 2111124042 –  
90 pastilhas/frasco 
Preço Consumidor : R$ 300,20  
Preço Distribuidor: R$ 225,15
35 LP

 

L INHA 4LIFE TRANSFER FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR 
TRI-FACTOR MASTIGÁVEL 
Suplemento de Zinco

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Tri-Factor® Mastigável

O que é a Fórmula 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor Mastigável?

Suporte ao sistema imunológico em pastilhas 
macias mastigáveis de sabor cítrico*
• Fornece suporte ao sistema imunológico*
• Estimula a atividade das células exterminadoras naturais
(NK) em até 283%*
• Educa as células imunológicas*
• Agradável para crianças e adultos com um delicioso sabor
cítrico

• Aumente o QI.®  de seu sistema imunológico com a Fórmula
4Life Transfer Factor Tri-Factor Mastigável! 
• As moléculas mensageiras da Fórmula 4Life Transfer
Factor Tri-Factor Mastigável ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema 
imunológico de reconhecer e se lembrar das ameaças à 
saúde e de reagir a elas com mais eficácia.
• Provê um modo alternativo para ingestão de sua fonte
diária da Fórmula Tri-Factor, no formato de uma pastilha 
macia mastigável.

†Resultados de testes obtidos de um experimento in vitro russo independente realizado na Academia Russa de Ciências Médicas, em 
Kashirskoe Shosse, Rússia. O estudo aleatório e controlado in vitro avaliou os efeitos do  de 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life Transfer 
Factor® Tri-Factor® Formula, ou 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula, versus um controle positivo (Interleukin-2, ou IL-2) na 
atividade das células NK e a eficiência em destruir as células danosas. O sangue foi coletado em voluntários saudáveis e depois incubados 
por 48 horas. (REFERÊNCIA: Kisielevsky MV & Khalturina EO. Observações não publicadas.)
© 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 060117US Label 111516US
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Energy Go Stix®

Frutas Vermelhas
Bebida energética em pó, em sachês de dose única,
pronta para o preparo* Produto campeão de vendas.

• Aumenta o nível de energia e de resistência física*

• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor*

• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de
peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e
exercícios físicos.

• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico*

Por que consumir o Energy Go Stix?
O Energy Go Stix é formulado para ajudar a enfrentar seu dia agitado, oferecendo um
estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria das bebidas 
energéticas convencionais.*

Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes fortificantes, incluindo o 4Life
Transfer Factor®, o Energy Go Stix aumenta o nível de energia e de resistência física,
ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de auxiliar o funcionamento
saudável do sistema imunológico.*

Apresentado em porções individuais, no sabor delicioso de frutas vermelhas, o Energy Go
Stix é perfeito para compartilhar e levar com você para todos os lugares.

Características principais
• Contém fatores de transferência (moléculas mensageiras imunológicas) que ajudam a

educar as células do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema de
reconhecer, reagir e se lembrar com mais eficácia, das ameaças potenciais à saúde.*

• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-mate, o guaraná e o
extrato de chá verde, e três tipos de ginseng.*

• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina e o chá verde.*

• Inclui uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental e a
resistência física.*

• Garante a exclusividade com patentes protetoras dos Estados Unidos: 6.468.534
(processo de extração dos fatores de transferência a partir do ovo) e 6.866.868
(processo combinado dos fatores de transferência retirados do colostro do leite de vaca
e da gema do ovo de galinha)

Você sabia?
As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em toda a América do Sul. Muitos 
povos indígenas chamam o chá de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para
estimular a mente e aumentar a concentração.

Suporte primário:
Energia*

Suporte secundário:
Controle do peso*
Sistema imunológico*

O ENERGY GO STIX NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR PESSOAS SENSÍVEIS À CAFEÍNA.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA.

Informações para pedido
Item # 2111127563 - 30 sachês Sabor 
frutas vermelhas 

Item # 2111127564 - compre 11 e leve 12 
(Frutas vermelhas)

Uma fórmula para ajudá-lo a 
ter um impulso de energia no 
corre-corre do seu dia a dia. 
Rico em nutrientes naturais, 
o Energy Go Stix melhora 
o estado de alerta e ainda 
reúne todos estes benefícios 
em um delicioso sabor de 
frutas vermelhas!!!

Informações para pedido 
Item # 2111127563 - 30 
sachês Sabor frutas vermelhas  
Preço Consumidor : R$ 288,20 
Preço Distribuidor: R$ 216,15
34 LP

ENERGY GO StiX
®
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L INHA SHAPERITE

10

Energy Go Stix®

Frutas Vermelhas
Bebida energética em pó, em sachês de dose única,
pronta para o preparo* Produto campeão de vendas.

• Aumenta o nível de energia e de resistência física*

• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor*

• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de
peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e
exercícios físicos.

• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico*

Por que consumir o Energy Go Stix?
O Energy Go Stix é formulado para ajudar a enfrentar seu dia agitado, oferecendo um
estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria das bebidas 
energéticas convencionais.*

Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes fortificantes, incluindo o 4Life
Transfer Factor®, o Energy Go Stix aumenta o nível de energia e de resistência física,
ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de auxiliar o funcionamento
saudável do sistema imunológico.*

Apresentado em porções individuais, no sabor delicioso de frutas vermelhas, o Energy Go
Stix é perfeito para compartilhar e levar com você para todos os lugares.

Características principais
• Contém fatores de transferência (moléculas mensageiras imunológicas) que ajudam a

educar as células do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema de
reconhecer, reagir e se lembrar com mais eficácia, das ameaças potenciais à saúde.*

• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-mate, o guaraná e o
extrato de chá verde, e três tipos de ginseng.*

• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina e o chá verde.*

• Inclui uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental e a
resistência física.*

• Garante a exclusividade com patentes protetoras dos Estados Unidos: 6.468.534
(processo de extração dos fatores de transferência a partir do ovo) e 6.866.868
(processo combinado dos fatores de transferência retirados do colostro do leite de vaca
e da gema do ovo de galinha)

Você sabia?
As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em toda a América do Sul. Muitos 
povos indígenas chamam o chá de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para
estimular a mente e aumentar a concentração.

Suporte primário:
Energia*

Suporte secundário:
Controle do peso*
Sistema imunológico*

O ENERGY GO STIX NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR PESSOAS SENSÍVEIS À CAFEÍNA.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA. 

Informações para pedido
Item # 2111127563 - 30 sachês Sabor 
frutas vermelhas 

Item # 2111127564 - compre 11 e leve 12 
(Frutas vermelhas)
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Energy Go Stix®

Frutas Vermelhas
Bebida energética em pó, em sachês de dose única,
pronta para o preparo* Produto campeão de vendas.

• Aumenta o nível de energia e de resistência física*

• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor*

• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de
peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e
exercícios físicos.

• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico*

Por que consumir o Energy Go Stix?
O Energy Go Stix é formulado para ajudar a enfrentar seu dia agitado, oferecendo um
estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria das bebidas 
energéticas convencionais.*

Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes fortificantes, incluindo o 4Life
Transfer Factor®, o Energy Go Stix aumenta o nível de energia e de resistência física,
ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de auxiliar o funcionamento
saudável do sistema imunológico.*

Apresentado em porções individuais, no sabor delicioso de frutas vermelhas, o Energy Go
Stix é perfeito para compartilhar e levar com você para todos os lugares.

Características principais
• Contém fatores de transferência (moléculas mensageiras imunológicas) que ajudam a

educar as células do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema de
reconhecer, reagir e se lembrar com mais eficácia, das ameaças potenciais à saúde.*

• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-mate, o guaraná e o
extrato de chá verde, e três tipos de ginseng.*

• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina e o chá verde.*

• Inclui uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental e a
resistência física.*

• Garante a exclusividade com patentes protetoras dos Estados Unidos: 6.468.534
(processo de extração dos fatores de transferência a partir do ovo) e 6.866.868
(processo combinado dos fatores de transferência retirados do colostro do leite de vaca
e da gema do ovo de galinha)

Você sabia?
As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em toda a América do Sul. Muitos 
povos indígenas chamam o chá de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para
estimular a mente e aumentar a concentração.

Suporte primário:
Energia*

Suporte secundário:
Controle do peso*
Sistema imunológico*

O ENERGY GO STIX NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR PESSOAS SENSÍVEIS À CAFEÍNA.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA.

Informações para pedido
Item # 2111127563 - 30 sachês Sabor 
frutas vermelhas 

Item # 2111127564 - compre 11 e leve 12 
(Frutas vermelhas)

Energy Go Stix®

Frutas Vermelhas
Bebida energética em pó, em sachês de dose única,
pronta para o preparo* Produto campeão de vendas.

• Aumenta o nível de energia e de resistência física*

• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor*

• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de
peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e
exercícios físicos.

• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico*

Por que consumir o Energy Go Stix?
O Energy Go Stix é formulado para ajudar a enfrentar seu dia agitado, oferecendo um
estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria das bebidas 
energéticas convencionais.*

Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes fortificantes, incluindo o 4Life
Transfer Factor®, o Energy Go Stix aumenta o nível de energia e de resistência física,
ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de auxiliar o funcionamento
saudável do sistema imunológico.*

Apresentado em porções individuais, no sabor delicioso de frutas vermelhas, o Energy Go
Stix é perfeito para compartilhar e levar com você para todos os lugares.

Características principais
• Contém fatores de transferência (moléculas mensageiras imunológicas) que ajudam a

educar as células do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema de
reconhecer, reagir e se lembrar com mais eficácia, das ameaças potenciais à saúde.*

• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-mate, o guaraná e o
extrato de chá verde, e três tipos de ginseng.*

• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina e o chá verde.*

• Inclui uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental e a
resistência física.*

• Garante a exclusividade com patentes protetoras dos Estados Unidos: 6.468.534
(processo de extração dos fatores de transferência a partir do ovo) e 6.866.868
(processo combinado dos fatores de transferência retirados do colostro do leite de vaca
e da gema do ovo de galinha)

Você sabia?
As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em toda a América do Sul. Muitos 
povos indígenas chamam o chá de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para
estimular a mente e aumentar a concentração.

Suporte primário:
Energia*

Suporte secundário:
Controle do peso*
Sistema imunológico*

O ENERGY GO STIX NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR PESSOAS SENSÍVEIS À CAFEÍNA.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA. 

Informações para pedido
Item # 2111127563 - 30 sachês Sabor 
frutas vermelhas 

Item # 2111127564 - compre 11 e leve 12 
(Frutas vermelhas)

Energy Go Stix®

Frutas Vermelhas
Bebida energética em pó, em sachês de dose única,
pronta para o preparo* Produto campeão de vendas.

• Aumenta o nível de energia e de resistência física*

• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor*

• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de
peso, quando acompanhado por uma dieta balanceada e
exercícios físicos.

• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico*

Por que consumir o Energy Go Stix?
O Energy Go Stix é formulado para ajudar a enfrentar seu dia agitado, oferecendo um
estímulo natural de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria das bebidas 
energéticas convencionais.*

Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes fortificantes, incluindo o 4Life
Transfer Factor®, o Energy Go Stix aumenta o nível de energia e de resistência física,
ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta, além de auxiliar o funcionamento
saudável do sistema imunológico.*

Apresentado em porções individuais, no sabor delicioso de frutas vermelhas, o Energy Go
Stix é perfeito para compartilhar e levar com você para todos os lugares.

Características principais
• Contém fatores de transferência (moléculas mensageiras imunológicas) que ajudam a

educar as células do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema de
reconhecer, reagir e se lembrar com mais eficácia, das ameaças potenciais à saúde.*

• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-mate, o guaraná e o
extrato de chá verde, e três tipos de ginseng.*

• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina e o chá verde.*

• Inclui uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental e a
resistência física.*

• Garante a exclusividade com patentes protetoras dos Estados Unidos: 6.468.534
(processo de extração dos fatores de transferência a partir do ovo) e 6.866.868
(processo combinado dos fatores de transferência retirados do colostro do leite de vaca
e da gema do ovo de galinha)

Você sabia?
As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em toda a América do Sul. Muitos 
povos indígenas chamam o chá de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para
estimular a mente e aumentar a concentração.

Suporte primário:
Energia*

Suporte secundário:
Controle do peso*
Sistema imunológico*

O ENERGY GO STIX NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR PESSOAS SENSÍVEIS À CAFEÍNA.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA.

Informações para pedido
Item # 2111127563 - 30 sachês Sabor 
frutas vermelhas 

Item # 2111127564 - compre 11 e leve 12 
(Frutas vermelhas)

Energy Go Stix® Frutas Vermelhas

Por que consumir o Energy Go Stix?

Características principais

Você sabia?

Suporte primário: Suporte secundário:

Bebida energética em pó, em sachês de dose única, 
pronta para o preparo* Produto campeão de vendas.

• Aumenta os níveis de energia e de resistência física*
• Melhora a memória, o estado de alerta e o humor* 
• Estimula o metabolismo de maneira saudável e o controle de peso,
quando acompanhado por uma dieta balanceada e exercícios 
físicos.
• Suporta o funcionamento saudável do sistema imunológico*

O Energy Go Stix é formulado para oferecer um estímulo natural 
de energia, sem o pico e o impacto provocado pela maioria dos 
energéticos convencionais.*
Rico em estimuladores naturais de energia e de nutrientes 
fortificantes, o Energy Go Stix aumenta os níveis de energia e de 
resistência física, ajuda a melhorar a memória e o estado de alerta e 
auxiliar o funcionamento saudável do sistema imunológico.*
Apresentado em sachês individuais, no sabor delicioso de frutas 
vermelhas, é perfeito para compartilhar.

• Contém Fatores de Transferência que ajudam a educar as células 
do sistema imunológico e a aumentar a capacidade desse sistema 
de reconhecer, relembrar e reagir e com mais eficácia às ameaças à 
saúde.*
• Combina estimuladores naturais de energia, incluindo: a erva-
mate, o guaraná e o extrato de chá verde, e três tipos de ginseng, 
uma fórmula rica em energia que aumenta o estado de alerta mental 
e a resistência física.*
• Melhora os esforços de controle de peso com o cromo, a L-carnitina 
e o chá verde.*
• É protegido pelas patentes norte-americanas:  6.468.534 e 
6.866.868

As folhas de erva-mate são usadas na fabricação de bebidas em 
toda a América do Sul. Muitos povos indígenas chamam o chá 
de erva-mate de “bebida dos deuses” e o usam há séculos para 
estimular a mente e aumentar a concentração.

Energia* Controle do peso* 
Sistema imunológico*

Garante a exclusividade com patentes 
protetoras dos Estados Unidos

-6.468.534
-6.866.868
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PROTEÍNA PRO-TF 

Exclusivamente desenvolvido 
pela 4Life Research, o PRO-
TF™ fornece uma fonte de 
proteína essencial para o seu 
corpo. Além de 600 mg do 
exclusivo Transfer Factor® em 
cada porção diária. 

Transforme seu corpo com 
o programa 4LifeTransform 
e viva uma vida vibrante e 
equilibrada! Faça o download 
do aplicativo 4LifeTransform 
e baixe os programas de 
nutrição e treinos destinados 
a ajudá-lo a transformar seu 
corpo e sua vida.
Para mais informações acesse:
www.4liferesearch.com/transformbrasil 
Informações para pedido 
Item #2111127568— 
46 medidas  
Preço Consumidor : R$ 576,40  
Preço Distribuidor: R$ 432,30
50 LP

L INHA 4LIFETRANSFORM

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

12

1. O Departamento de Pesquisa da 4Life  e o Laboratório de Ciências Aplicadas da Faculdade de Educação, Escola de Cinesiologia,
da Universidade de Auburn, conduziram uma pesquisa pré-clinica para verificar a segurança e a eficácia do PRO-TF®, um produto 
com patente exclusiva [Mobley CB et. al., J Int Soc Sports Nutr 2015, 12:14;]. Para saber mais, visite o site 4life.com.
2. Resultados, conforme observados na pesquisa pré-clínica acima referenciada, em condições de jejum e controladas, e como 
ocorreram diretamente dentro das amostras. Os resultados atuais podem variar.
3. Baixo nível de atividade: Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988.
4. Atividade moderada: Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988.
5. Alto nível de atividade: Phillips e Van Loom, 2011.
6. Helms, et al., 2014 and 2015.
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PROTEÍNA PRO-TF
Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

PRO-TF® Sabor Baunilha

Características principais e benefícios

Proteína de alta absorção, testada em universidade, ajuda a 
aumentar a massa muscular magra e estimula os índices de 
queima de gordura em até 564%*

• Fornece 20 gramas de Mistura de Proteína PRO-TF de Baixo
Peso Molecular em cada porção de duas medidas — com patente 
exclusiva, é uma das proteínas mais avançadas e eficazes 
disponíveis para ajudar na queima de gordura, na construção dos 
músculos e na transformação do seu corpo*.
• Estimula o aumento da massa muscular em 74%1 e os índices de
queima de gordura em até 564%*
• É o único suplemento de proteína no mundo que contém esta fonte
de proteína decisivamente essencial para o seu corpo, além de 600
miligramas do 4Life Transfer Factor® em cada porção de duas 
medidas!*

• Mistura de Proteína PRO-TF — com baixo peso molecular (alta
DH4) proteína extensamente hidrolisada*
• Recebeu a melhor pontuação em digestibilidade de proteína (0,96)
comparada com o Padrão de Ouro 100% Whey (0,90) e com 
outros quatro fabricantes de proteína em um recente teste analítico 
independente
• Possui somente 70 calorias por porção
• Contém 0 gramas de lactose e não contém glúten
• Fornece mais de 4.900 miligramas de aminoácidos essenciais
(EAAs) e mais de 2.350 miligramas de aminoácidos de cadeia 
ramificada (BCAAs) em cada porção.
• Uma representação de aminoácidos mais abrangente do que o
concentrado de proteína do soro de leite sozinho, ou das proteínas 
da soja, do arroz, da ervilha ou da caseína*
• Todos os lotes são testados para verificação da identidade, pureza,
composição e energia!* 
• Melhora o desempenho esportivo e a recuperação*
• Possui uma proporção ideal de 2: 1: 1 de BCAA para aumentar a
síntese de proteína e os níveis de energia, queimar gordura, diminuir 
a fadiga durante e após o exercício e aumentar a força 
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer Factor®

RioVida Stix® Tri-Factor
Benefícios antioxidantes e para o sistema imunológico em 
embalagens de dose única em pó

• 600 miligramas de 4Life Transfer Factor® em dose única* que oferece suporte
ao sistema imunológico

• Libera antioxidantes poderosos de açaí, romã e mirtilo*

• Repõe os eletrólitos para fortalecer as funções musculares e do sistema nervoso

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor?
RioVida Stix fornece ao sistema imunológico os benefícios da Fórmula 4Life
Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® em uma embalagem de produto em pó, que 
combina uma porção completa da Fórmula 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® com 
uma injeção de antioxidantes e fitonutrientes do açaí, mirtilo, fruta de sabugueiro,
uva e romã, além de todos os eletrólitos importantes.* 

Características principais
• Oferece uma forma fácil de levar e fácil de compartilhar de 4Life Transfer Factor®

• Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor® que fortalecer o QI® de seu sistema
imunológico, educando as células imunológicas e promovendo a capacidade
de o sistema imunológico reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e
reagir a elas com eficácia*

• Estimula a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 283%*†

• Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de outros
sistemas em seu corpo*

• Contém ingredientes que liberam antioxidantes e suporte aos sistemas
imunológico e cardiovascular e fornecem a sensação de bem-estar*

• Fortalece o sistema nervoso e as funções musculares e promove o bem-estar
geral*

• Não contém adoçantes, conservantes nem sabor artificiais

• É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de extração
por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma combinação do
processo de fatores de transferência do colostro bovino e da gema do ovo de
galinha)

Suporte primário: 
Sistema imunológico*
Envelhecimento saudável* 
Antioxidante*

MODO DE PREPARO: Despeje o 
conteúdo de uma embalagem em
um recipiente com água (240 a 350 
ml).  Agite ou misture até dissolver.

OUTROS INGREDIENTES: Frutose,
sabores naturais (uva, romã, açaí, mirtilo e
fruto do sabugueiro), ácido cítrico, goma 
de acácia, extrato de stevia, corantes
naturais, cloreto de sódio e cloreto de 
potássio.

CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E DO OVO.

†Resultados de testes obtidos de um experimento in vitro russo independente realizado na Academia Russa de Ciências Médicas, em Kashirskoe Shosse, Rússia O estudo aleatório e controlado in vitro avaliou os efeitos da
Formula 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life Transfer Factor®

® Tri-Factor® , ou 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor®, versus um controle positivo (Interleukin-2, ou IL-2) na atividade das células NK e a eficiência em destruir as
células danosas. O sangue foi coletado em voluntários saudáveis e depois incubado por 48 horas. (REFERÊNCIA: (REFERÊNCIA: Kisielevsky MV & Khalturina EO. Observações não publicadas).

Informação nutricional
Porção: Um (1) sachê (8 g)
Porções por embalagem: 15 unidades

Porção % Valor Diário
Calorias 30
Total de carboidratos 7g 2%*

Fibra alimentar <1g <1%*
Açúcar 6g **

Sódio 30 mg

Fórmula 4Life®

Tri-Factor®

600 mg

<2%*

**

UltraFactor XF®

Concentrado patenteado ultrafiltrado de
4Life Transfer Factor®, contém proteínas e
outros peptídeos do colostro bovino.

OvoFactor®

Concentrado patenteado de 4Life Transfer
Factor®, contém proteínas e outros 
peptídeos da gema do ovo de galinha.

NanoFactor®

Concentrado nano-filtrado de colostro
bovino.

RioVida® Patenteado 500 mg **
Mistura

Açaí, mirtilo e fruto do salgueiro, extrato de
semente de uva e extrato de casca de romã.

*Porcentagem de valores diários (% VD) com
base em uma dieta de 2.000 calorias.

**Valor diário não estabelecido.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informações para pedido
Item # 2111124113 – 15 sachês 
Item # 211124116 – 7 pelo preço de 6
Item # 2111124114 – 12 pelo preço de 11

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

O RioVida Stix contém 
frutas que são ricas em 
antioxidantes como açaí, 
e mirtilo. Além de ser uma 
bebida de baixa caloria é 
refrescante e muito fácil de 
preparar à qualquer hora 
do dia ou da noite.
Vem numa embalagem 
atraente e é muito fácil de 
compartilhar.
Informações para pedido 
Item # 2111124113 –  
15 sachês
Preço Consumidor : R$ 192,13
Preço Distribuidor: R$ 144,11 
18 LP 
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer Factor®

RioVida Stix® Tri-Factor
Benefícios antioxidantes e para o sistema imunológico em 
embalagens de dose única em pó

• 600 miligramas de 4Life Transfer Factor® em dose única* que oferece suporte
ao sistema imunológico

• Libera antioxidantes poderosos de açaí, romã e mirtilo*

• Repõe os eletrólitos para fortalecer as funções musculares e do sistema nervoso

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor?
RioVida Stix fornece ao sistema imunológico os benefícios da Fórmula 4Life
Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® em uma embalagem de produto em pó, que 
combina uma porção completa da Fórmula 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® com 
uma injeção de antioxidantes e fitonutrientes do açaí, mirtilo, fruta de sabugueiro,
uva e romã, além de todos os eletrólitos importantes.* 

Características principais
• Oferece uma forma fácil de levar e fácil de compartilhar de 4Life Transfer Factor®

• Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor® que fortalecer o QI® de seu sistema
imunológico, educando as células imunológicas e promovendo a capacidade
de o sistema imunológico reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e
reagir a elas com eficácia*

• Estimula a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 283%*†

• Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de outros
sistemas em seu corpo*

• Contém ingredientes que liberam antioxidantes e suporte aos sistemas
imunológico e cardiovascular e fornecem a sensação de bem-estar*

• Fortalece o sistema nervoso e as funções musculares e promove o bem-estar
geral*

• Não contém adoçantes, conservantes nem sabor artificiais

• É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de extração
por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma combinação do
processo de fatores de transferência do colostro bovino e da gema do ovo de
galinha)

Suporte primário: 
Sistema imunológico*
Envelhecimento saudável* 
Antioxidante*

MODO DE PREPARO: Despeje o 
conteúdo de uma embalagem em 
um recipiente com água (240 a 350 
ml).  Agite ou misture até dissolver.

OUTROS INGREDIENTES: Frutose, 
sabores naturais (uva, romã, açaí, mirtilo e 
fruto do sabugueiro), ácido cítrico, goma 
de acácia, extrato de stevia, corantes 
naturais, cloreto de sódio e cloreto de 
potássio.

CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E DO OVO.

†Resultados de testes obtidos de um experimento in vitro russo independente realizado na Academia Russa de Ciências Médicas, em Kashirskoe Shosse, Rússia O estudo aleatório e controlado in vitro avaliou os efeitos da
Formula 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life Transfer Factor®

® Tri-Factor® , ou 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor®, versus um controle positivo (Interleukin-2, ou IL-2) na atividade das células NK e a eficiência em destruir as
células danosas. O sangue foi coletado em voluntários saudáveis e depois incubado por 48 horas. (REFERÊNCIA: (REFERÊNCIA: Kisielevsky MV & Khalturina EO. Observações não publicadas).

Informação nutricional
Porção: Um (1) sachê (8 g) 
Porções por embalagem: 15 unidades

Porção % Valor Diário
Calorias 30
Total de carboidratos 7g 2%*

Fibra alimentar <1g <1%*
Açúcar 6g **

Sódio 30 mg

Fórmula 4Life®

Tri-Factor®

600 mg

<2%*

**

UltraFactor XF®

Concentrado patenteado ultrafiltrado de
4Life Transfer Factor®, contém proteínas e 
outros peptídeos do colostro bovino.

OvoFactor®

Concentrado patenteado de 4Life Transfer 
Factor®, contém proteínas e outros 
peptídeos da gema do ovo de galinha.

NanoFactor®

Concentrado nano-filtrado de colostro 
bovino.

RioVida® Patenteado 500 mg **
Mistura

Açaí, mirtilo e fruto do salgueiro, extrato de 
semente de uva e extrato de casca de romã.

*Porcentagem de valores diários (% VD) com
base em uma dieta de 2.000 calorias.

**Valor diário não estabelecido.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informações para pedido
Item # 2111124113 – 15 sachês 
Item # 211124116 – 7 pelo preço de 6
Item # 2111124114 – 12 pelo preço de 11

Fórmula 4Life® Transfer Factor®

RioVida Stix® Tri-Factor 
Benefícios antioxidantes e para o sistema imunológico em 
embalagens de dose única em pó 

• 600 miligramas de 4Life Transfer Factor® em dose única* que oferece suporte
ao sistema imunológico

• Libera antioxidantes poderosos de açaí, romã e mirtilo*

• Repõe os eletrólitos para fortalecer as funções musculares e do sistema nervoso

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor? 
RioVida Stix fornece ao sistema imunológico os benefícios da Fórmula 4Life 
Transfer Factor®  RioVida® Tri-Factor®  em uma embalagem de produto em pó,  que 
combina uma porção completa da Fórmula 4Life Transfer Factor®  Tri-Factor®  com 
uma injeção de antioxidantes e fitonutrientes do açaí, mirtilo, fruta de sabugueiro, 
uva e romã, além de todos os eletrólitos importantes.*  

Características principais 
• Oferece uma forma fácil de levar e fácil de compartilhar de 4Life Transfer Factor®

• Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor® que fortalecer o QI® de seu sistema
imunológico, educando as células imunológicas e promovendo a capacidade
de o sistema imunológico reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e
reagir a elas com eficácia*

• Estimula a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 283%*† 

• Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de outros
sistemas em seu corpo*

• Contém ingredientes que liberam antioxidantes e suporte aos sistemas
imunológico e cardiovascular e fornecem a sensação de bem-estar*

• Fortalece o sistema nervoso e as funções musculares e promove o bem-estar
geral*

• Não contém adoçantes, conservantes nem sabor artificiais

• É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de extração
por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma combinação do
processo de fatores de transferência do colostro bovino e da gema do ovo de
galinha)

Suporte primário:  
Sistema imunológico*  
Envelhecimento saudável* 
Antioxidante* 

MODO DE PREPARO: Despeje o 
conteúdo de uma embalagem em
um recipiente com água (240 a 350 
ml).  Agite ou misture até dissolver.

OUTROS INGREDIENTES: Frutose,
sabores naturais (uva, romã, açaí, mirtilo e
fruto do sabugueiro), ácido cítrico, goma 
de acácia, extrato de stevia, corantes
naturais, cloreto de sódio e cloreto de 
potássio.

CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E DO OVO.

†Resultados de testes obtidos de um experimento in vitro russo independente realizado na Academia Russa de Ciências Médicas, em Kashirskoe Shosse, Rússia O estudo aleatório e controlado in vitro avaliou os efeitos da
Formula 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life Transfer Factor®

® Tri-Factor® , ou 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor®, versus um controle positivo (Interleukin-2, ou IL-2) na atividade das células NK e a eficiência em destruir as
células danosas. O sangue foi coletado em voluntários saudáveis e depois incubado por 48 horas. (REFERÊNCIA: (REFERÊNCIA: Kisielevsky MV & Khalturina EO. Observações não publicadas).

Informação nutricional
Porção: Um (1) sachê (8 g)
Porções por embalagem: 15 unidades

Porção % Valor Diário
Calorias 30
Total de carboidratos 7g 2%*

Fibra alimentar <1g <1%*
Açúcar 6g **

Sódio 30 mg

Fórmula 4Life®

Tri-Factor®

600 mg

<2%*

**

UltraFactor XF®

Concentrado patenteado ultrafiltrado de
4Life Transfer Factor®, contém proteínas e
outros peptídeos do colostro bovino.

OvoFactor®

Concentrado patenteado de 4Life Transfer
Factor®, contém proteínas e outros 
peptídeos da gema do ovo de galinha.

NanoFactor®

Concentrado nano-filtrado de colostro
bovino.

RioVida® Patenteado 500 mg **
Mistura

Açaí, mirtilo e fruto do salgueiro, extrato de
semente de uva e extrato de casca de romã.

*Porcentagem de valores diários (% VD) com
base em uma dieta de 2.000 calorias.

**Valor diário não estabelecido.

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informações para pedido
Item # 2111124113 – 15 sachês 
Item # 211124116 – 7 pelo preço de 6
Item # 2111124114 – 12 pelo preço de 11

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

RIOVIDA STIX
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RIOVIDA BURST 
RioVida Burst® combina os benefícios do açaí, mirtilo, 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!
Informações para pedido
Item # 2111124110 - 15 sachês 
Preço Consumidor : R$ 248,17 
Preço Distribuidor: R$ 186,13   25 LP

L INHA TRANSFER FACTOR
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.
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Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®

As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas nos EUA. © 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 110617US Label 013017

Para fortalecer o sistema imunológico*
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a exclusiva

fórmula Tri-Factor*

• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) em até 437%*†

• Contém extrato de UltraFactor XF®, OvoFactor®, e NanoFactor®

• Contém o 4Life Transfer Factor® para aumentar o QI®* de seu sistema imunológico*

O que é a Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor?
Esta fórmula fornece o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 
imunológico, aumentando a atividade das células exterminadoras naturais 
(NK) em até 437%.† Representando as descobertas mais avançadas na 
Transferceutical® Science, ele combina o poder da Fórmula Tri-Factor
(extratos de Ultrafactor XF, Ovofactor e NanoFactor) com a mistura 
Cordyvant™ para dar suporte ao sistema imunológico e fornecer uma 
gama de outros benefícios fitonutrientes.  As moléculas mensageiras da 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor ajudam a educar as células 
imunológicas e aumentam a capacidade do sistema imunológico de 
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia.
Essa fórmula completa promove o funcionamento do sistema imunológico
para ajudar a manter uma excelente saúde e qualidade de vida diária*.

Na 4Life, certificamos todos os produtos 4Life Transfer Factor. Nós nos
empenhamos para manter os padrões mais elevados de desenvolvimento e 
preparo para cada produto que disponibilizamos. Sempre nos esforçaremos para 
desenvolver produtos que ofereçam o máximo de qualidade e eficácia. Ao
comprar os produtos 4Life Transfer Factor, você pode ter a certeza de que está 
adquirindo produtos da mais alta qualidade; nós garantimos!

Características principais
Promove suporte ao funcionamento do sistema imunológico que, em troca,
promove níveis saudáveis de energia e o funcionamento saudável de todos
os sistemas de seu corpo*
Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células 
imunológicas e promove a capacidade de o sistema imunológico
reconhecer e se lembrar das ameaças à saúde e reagir a elas com eficácia*
Contém Cordyvant, uma mistura de ingredientes desenvolvida por nós,
como os cogumelos maitake e shitake, o fungo cordyceps, o IP-6
(hexafosfato de inositol) e extrato de folhas de oliveira, para estimular a 
função de nutrição natural e saudável do sistema imunológico*
É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de
extração por fatores de transferência de ovos) e 6.866.868 (uma
combinação do processo de fatores de transferência do colostro bovino e 
da gema do ovo de galinha)

Suporte primário:
Bem-estar geral*
Sistema imunológico*

INSTRUÇÕES: Tomar duas (2) cápsulas
diariamente com um copo de água.

OUTROS INGREDIENTES: Cápsula de 
gelatina e casca de limão siciliano em pó. 
CONTÉM DERIVADOS DO LEITE, DO 
OVO E DA SOJA

Informações para pedido
Item # 2111124075 - 60 cápsulas/frasco
Item # 2111124076 - compre 10 e leve 12

*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA

Informação nutricional
Porção: Duas (2) cápsulas Porção por frasco: 30

Porção:
Zinco (metionina de zinzo) 10mg

Fórmula 4Life® Tri-Factor 300mg

% VD

70%

**

UltraFactor XF®
Concentrado patenteado ultrafiltrado 4Life 
Transfer Factor, contém proteínas e outros
peptídeos do colostro bovino.

NanoFactor®

Complexo polissacarídeo Cordyvant™ 

Patenteado 843mg **

Concentrado patenteado nano-filtrado de 
contém proteínas e outros peptídeos da 
gema do ovo de galinha

IP-6 (hexafosfato de inositol) **
ß-Sitosterol e outros fitoteróis **
Cordyceps sinensis de extrato de micélis **
Levedo cerveja (Saccharomyces cerevisiae) **
Agaricus blazeii extrato do fruto **
Aloe (Aloe barbadensis) extrato do gel **
Aveia (Avena sativa) extrato do grão **
Oliva (Olea europaea) extratro da folha **
Maitake (Grifola frondosa) extrato cogumelo **
Shiitake (Lentinus edodes) extrato cogumelo **

**Valor diário não estabelecido.

Fórmula 4Life® Transfer Factor® 
RioVida Burst® Tri-Factor

O que é a Fórmula 4Life® Transfer Factor® 
RioVida Burst® Tri-Factor?

Características principais

Benefícios antioxidantes e para o sistema 
imunológico em geleia comestível refrescante*

• Fornece suporte de amplo espectro ao sistema imunológico*
• Contém o 4Life Transfer Factor®, que estimula a atividade das
células exterminadoras naturais (NK) em até 283%*+
• Proporciona proteção antioxidante com potentes bioflavonóides*

O RioVida Burst fornece ao sistema imunológico o suporte energético 
da Fórmula 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor®, em uma 
deliciosa e suave geleia. Potencializado com a vitalidade do açaí, 
da romã, do mirtilo, do fruto do sabugueiro e da uva roxa, esta 
geleia rica em antioxidantes contém o 4Life Transfer Factor®. 

• É a única geleia que contém a Fórmula 4Life Transfer Factor® 
Tri-Factor®, que educa as células do sistema imunológico e aumenta 
sua capacidade para reconhecer, relembrar e reagir com eficácia às 
ameaças à saúde*
• Fornece uma deliciosa fonte ativa de vitaminas essenciais e
de suporte, minerais, aminoácidos, ácidos graxos, polifenóis e 
antioxidantes que ajudam a proteger o organismo dos radicais livres 
produzidos naturalmente*
• Promove o funcionamento saudável do sistema imunológico que
aumenta níveis de energia saudáveis e a função saudável de todos 
os outros sistemas do organismo*
• Protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 e
6.866.868 
• Fácil de compartilhar, embalado em sachês e não requer 
refrigeração.

†Resultados de testes obtidos de um experimento in vitro russo independente realizado na Academia Russa de Ciências Médicas, em 
Kashirskoe Shosse, Rússia. O estudo aleatório e controlado in vitro avaliou os efeitos do 4Life Transfer Factor®  Classic, 4Life Transfer 
Factor®  Tri-Factor®  Formula, ou 4Life®  Transfer Factor Plus®  Tri-Factor®  Formula, versus um controle positivo (Interleukin-2, ou IL-2) na 
atividade das células NK e a eficiência em destruir as células danosas.  O sangue foi coletado em voluntários saudáveis e depois incubado 
por 48 horas. (REFERÊNCIA:  Kisielevsky MV & Khalturina EO.  Observações não publicadas).
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O conteúdo da 4Life estará no aplicativo! 

Você pode compartilhar fotos e vídeos com qualquer pessoa 
facilmente

Disponível em junho
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PROGRAMA DE
FIDELIDADE

GANHE O PRODUTO BÔNUS DO MÊS! 
Disponível em 2020
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