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 A 4Life ganha medalha de ouro com o  

GOLD FACTOR™

A ciência mais recente da empresa 
utiliza o ouro em um nutracêutico 
diferente de todos os outros: O 
Gold Factor, com partículas de ouro 
complexamente projetadas, suspensas 
em água ultrapura.  Extensivamente 
estudado por mais de dez anos, o 
Gold Factor é apoiado por estudos de 
pesquisa in vitro, ex vivo e clínicos.  

O Gold Factor e o 4Life Transfer Factor 
trabalham em conjunto

O 4Life Transfer Factor possui  
uma molécula que educa o sistema 
imunológico. O Gold Factor possui uma 
molécula de ativação que trás para sua 
mesa bilhões de partículas de ouro  
por milímetro, mais puras do que  
24 quilates. 

Pesquisa global e testagem 
independente 

O Gold Factor possui uma rica 
variedade de pesquisas independentes 
realizadas em diversos laboratórios: 
Sarasota, Flórida, Eugene, Oregon e  
St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos 
da América; Celle l’Evescault no 
oeste da França e Bouches-du-Rhône 
no sul da França; Madri, Espanha; e 
Balatonfüred, Hungria, na costa  
norte do Lago Balaton.

Saúde profissional e associações 
científicas 

Em colaboração com o fundador 
da 4Life, David Lisonbee, e o CEO 
e presidente, Danny Lee, o diretor 
científico, Dr. David Vollmer, desenvolve 
novos estudos sobre o papel que o 
Gold Factor desempenha nas áreas de 
antienvelhecimento, saúde cerebral  
e bem-estar das articulações.  

A pesquisa da empresa inclui a 
colaboração com vários profissionais  
de saúde, inclusive a Dra. Noelle Callizot 
da Neuro/Sys e Ghania Ait-Ghezala, 
PhD, do Roskamp Institute. A dra. 
Callizot estuda o Gold Factor e sua 
capacidade não apenas de aumentar, 

mas também  
de proteger  

a função cerebral.  
A pesquisa anti-

envelhecimento em andamento  
da dra. Ait-Ghezala se concentra  
nas propriedades de ativação.  

Novamente o melhor da América 

No ano passado, nosso prêmio foi para 
a 4Life Research pelo compromisso 
da empresa com a excelência em 
matérias-primas, fórmulas finais, 
pesquisa revisada por outros cientistas 
e iniciativas de responsabilidade social 
corporativa ecologicamente corretas. 
Este ano, justificamos nossa decisão 
com base na abordagem inovadora e 
inigualável de bem-estar que o  
4Life Gold Factor representa como 
produto, e o crescimento da 4Life  
como empresa.   
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A 4Life 
Research foi novamente 
eleita a Melhor Provedora  
de Suplementos para 
a Saúde e o Sistema 
Imunológico nos Estados 
Unidos da América.

Por mais de duas décadas, a  
4Life Research™ tem sido a Empresa  
do Sistema Imunológico™ 
comprometida em oferecer produtos 
com base na ciência e orientados para 
a pesquisa. A equipe de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) da empresa  
se concentra em desenvolver fórmulas 
patenteadas e estudos científicos 
revisados por outros cientistas.  
Doutores, químicos, biólogos e 
pesquisadores internos supervisionam 
os laboratórios de testes analíticos  
de propriedade da 4Life.  

Marca de Distinção  

A superioridade dos produtos e 
a completa satisfação do cliente 
distinguem a 4Life dos outros 
concorrentes. Mas o que realmente 
diferencia a 4Life Research? Pela terceira 
vez, nós da Corporate America Today 
elegemos a 4Life como a Melhor 
Provedora de Suplementos para a S 
aúde e o Sistema Imunológico nos 
Estados Unidos da América. Por que?
 

Em uma palavra:  
Inovação.  
Conhecida pela inovação 

Nos últimos vinte e três anos,  
a 4Life trouxe ao mercado não  
apenas produtos de alta qualidade,  
mas também fórmulas inovadoras  
e únicas como o 4Life Transfer 
Factor® Plus, o produto com fator de 
transferência e o carro-chefe  
da empresa, o Pre/o Biotics® e o 
RioVida® — o único suplemento 
alimentar líquido do mundo para 
estabilizar a molécula do fator  
de transferência.  

Como um corredor mundial invicto  
que corre para bater seu próprio recorde, 
a 4Life continua a se aprimorar. 

79 AU se refere ao número atômico do ouro e o símbolo na tabela periódica.
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