
 

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

PRO-TF® Sabor Baunilha  
 
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!* 

 

Características principais e benefícios 
• 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 exercíci

 

INFORMAÇÕES NUTRICIONAL 
Porção 17g (1 colher medida) 
Quantidade por porção                                            %VD 

Valor Energetico                  65 kcal=273 kj           3% 
Carboidratos                       4,6 g, dos quais:         2% 
   Açúcares                            0,8 g                           ** 
Proteínas                               10 g                      13 % 
Gorduras totais                     0,7 g                       1 % 
Sódio                                 146 mg                       6 % 
Cálcio                                 56 mg                       5 % 
Não contém quantidades significativas de gorduras 
saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. 
*%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: Proteína do soro do leite, 
maltodextrina, proteína da clara do ovo, gema de 
ovo, leite, triglicerídeos de cadeia média, sal, 
edulcorantes sucralose e acessulfame de 
potássio, estabilizante goma guar, e aroma natural 
de baunilha. 
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN  
 
 


