4Life Transfer Factor Collagen
®

Fórmula antienvelhecimento total do corpo*
• Fornece suporte para o envelhecimento saudável em todo o corpo*
• Ajuda a repor os níveis de colágeno para dar suporte às articulações,
unhas, cabelo, e à pele saudáveis*
• Apoia a função do sistema imunológico com os fatores de transferência
4Life*
O que é o 4Life Transfer Factor Collagen?
O colágeno é uma proteína estrutural vital no corpo humano. Muitas vezes,
conhecido como a “cola” que mantém o corpo unido, o colágeno está presente no
tecido conjuntivo de todo o organismo, incluindo a pele. O colágeno é constituído
de três cadeias de aminoácidos que formam uma hélice tripla. Essas hélices triplas
formam as fibras de colágeno, que são os principais componentes do tecido
conjuntivo em seu corpo.*

Características principais

Recomendação de uso: ADULTOS. (acima de 19 anos)
Misture o conteúdo de duas (2) embalagens com 480
ml de água e consuma uma vez por dia.
Não exceder a recomendação diária
de consumo indicada na embalagem.
Este produto não é um medicamento.
Mantenha fora do alcance de criança.
Este suplemento é indicado para
maiores de 19 anos.
Este produto não deve ser consumido
por gestantes, lactantes e crianças.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

•

Melhora a hidratação, a tonificação e a elasticidade da pele*

Porção de 13,2 g (2 sachês)

•

Retarda o aparecimento das linhas de expressão e das rugas*

Quantidade por porção
%VD
Conteúdo energético 46 kcal = 193 kJ
2

•

Fornece antioxidantes que dão suporte à pele*

•

Inclui os fatores de transferência 4Life para ajudar seu sistema imunológico a
reconhecer, responder e relembrar possíveis ameaças à saúde*

Carboidratos
Açúcares
Proteínas
Sódio
Vitamina E

1.4 g, dos quais:
0.6 g
10 g
92 mg
18 mg
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Vitamina C
Peptídeos bioativos

Suporte primário:
Envelhecimento saudável*
Saúde e beleza da pele*
Saúde das articulações*

Suporte secundário`:
Sistema imunológico*
Antioxidante*

Não contém quantidades significativas de
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras
trans, fibra alimentar e sódio.
*VD Não estabelecido

INGREDIENTES: Colágeno hidrolisado,
sacarose, mistura Tri-Fator (mistura de
colostro bovino integral em pó e gema de ovo
em pó), cloreto de sódio, maltodextrina, ácido
ascórbico, d alfa tocopherol, aroma natural de
baunilha-menta.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE, OVO E DE
LEITE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Informações para pedido
Item # 25404 - 15 sachês

*ESSAS DECLARAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUAISQUER DOENÇAS.
As informações sobre este produto foram aprovadas apenas para serem distribuídas no Brasil. © 2020 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 102020BR Label 092520BR

