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• 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 

 
 

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

Aumente o QI.®  de seu sistema imunológico com a Fórmula 4Life Transfer 

Factor Tri-Factor Mastigável! Fornece o revolucionário suporte ao sistema 

imunológico da Fórmula Tri-Factor — uma combinação do extrato composto de 

UltraFactor XF®, OvoFactor® e do NanoFactor®
 — em pastilhas macias 

mastigáveis com delicioso sabor cítrico. O produto contém ingredientes 

produzidos pelo sistema imunológico destinados para o sistema imunológico e 

representa um avanço revolucionário na Transferceutical® 
 Science. 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. 

 

 
Características principais 

• Promove a função saudável do sistema imunológico que, por sua vez, 

promove níveis de energia saudáveis e a função saudável de todos os outros 

sistemas do organismo* 

• Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que educa as células imunológicas e 

promove a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e se lembrar das 

ameaças à saúde e de reagir a elas com eficácia* 

• Provê um modo alternativo para ingestão de sua fonte diária da Fórmula Tri-

Factor, no formato de uma pastilha macia mastigável com sabor cítrico. 

• É protegido pelas patentes norte-americanas: 6.468.534 (processo de 

extração dos fatores de transferência do ovo) e 6.866.868 (processo 

combinado dos fatores de transferência do colostro bovino e da gema do 

ovo de galinha) 

 

Você sabia? 
Assista ao vídeo: “Making 4Life Transfer Factor for the World”, no site 4life.com e em 

nosso canal 4Life YouTube para conhecer melhor o processo de fabricação dos produtos 

4Life Transfer Factor. 

 

Suporte primário: 

Sistema imunológico* 

Bem-estar geral*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação nutricional 
 

Porção: 10 g (10 unidades) 

Quantidade Por Porção            % VD (*) 

Valor energético   40 kcal=167 k           2% _ 
Carboidratos       8,2 g, dos quais      3% _    

   Açúcares            7,4 g, dos quais          **  

__ Frutose               4,2 g              **___ 
   Maltose              2,7 g                          **  

Não contém quantidades significativas de 
proteínas, gorduras totais, gorduras 
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e 
sódio. 
  

* % Valores Diários com base em uma 

dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou 

menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

** VD não estabelecido   

Ingredientes: Frutose, maltose, soro de liete, 
gema de ovo, estabilizante sorbitol, aromas, 
regulador de acidez ácido málico 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
OVOS E DE LIETE NÃO CONTEM GLUTEM 

Informações para pedido 

Item # 24042 – 90 pastilhas/frasco 

Item # 24043 – leve 12 pelo preço de 11 



Fórmula 4Life®
 Transfer Factor 

Tri-Factor®
 Mastigável 

Suporte ao sistema imunológico em pastilhas macias  

mastigáveis de sabor cítrico* 
 

© 2017 4Life Trademarks, LLC,  Todos os direitos reservados. 060117US Label 111516US 

 

 

% 

 
 

 

A Fórmula 4Life Transfer Factor Tri-Factor Mastigável foi desenvolvida pelos pesquisadores e cientistas da 4Life® 

com o propósito de maximizar o suporte ao sistema imunológico. A principal mistura de ingredientes da Fórmula 

Tri-Factor foi cientificamente estudada e demonstrou que ajuda a ativar as células exterminadoras naturais em 

até 283%*† 

 

Fórmula 4Life Transfer Factor®
 Tri-Factor®

  
Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) 

 
 

Células imunológicas educadas com 
Fórmula 4Life Transfer Factor Plus® Tri-Factor®

   

 

 

437%
*

 

 
Células imunológicas educadas com 
Fórmula 4Life Transfer Factor®

 Tri-Factor®
  283 *

 
 

 

 

Resposta da célula imunológica 
sem 4Life Transfer Factor®    

(valor de referência) 
 

 
 
 
 

 
* Indica o aumento em porcentagem acima do valor de referência 

SEM 
4LIFE TRANSFER FACTOR 

COM 
4LIFE TRANSFER FACTOR 

 

†Resultados de testes obtidos de um experimento in vitro russo independente, não publicado 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, da Fórmula 4Life Transfer Factor® Tri-Factor®, ou da Fórmula 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: Kisielevsky MV & Khalturina EO. Observações não publicadas). 

 
Esses estudos foram totalmente patrocinados por 4Life Research USA, LLC. 
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