
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 um sachê de produto em 
pó, com uma porção completa da Fórmula 4Life Transfer Factor® Tri-
Factor®  e uma injeção de antioxidantes e fito nutrientes do açaí, mirtilo, 
fruto de sabugueiro, uva e romã, além de todos os eletrólitos importantes.*  

 
Características principais 
• Oferece uma forma fácil de compartilhar a Fórmula 4Life Transfer 

Factor® que fortalece o QI® de seu sistema imunológico, educando as 
células imunológicas e aumentando sua capacidade de reconhecer, 
relembrar e reagir com eficácia às ameaças à saúde* 

• Estimula a atividade das células exterminadoras naturais (NK). 
• Promove suporte ao sistema imunológico que produz 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  e 6.866.868  
 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

Informação nutricional 
Porção: (7,77 g)  sachê 

Quantidade por Porção                    %VD 
 
Valor energético   29 kcal = 122 kJ        1%    
Carboidratos        6,7 g, dos quais:        2% 
    Açúcares           0,4g                               **     
Fibra Alimentar      0,6 g                              2% 
Sódio                    38 mg                             2% 

    
 

.Não contém quantidades significativas 
de Proteínas, Gorduras Totais, 
Gorduras Saturadas e Gorduras Trans. 
* % 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, mix de frutas 
sortidas em pó (toronja, acai, fruto do 
sabugueiro e mirtilo), soro de leite, gema 
de ovo, cloreto de sódio, cloreto de 
potássio, acidulante ácido cítrico, 
espessante goma arábica, edulcorante 
sucralose e aroma natural.  
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS 
DE LEITE E DE OVO NÃO CONTÉM 
GLÚTEN 
Produto dispensado de registro RDC 
ANVISA 27/2010 BAIXO TEOR DE 
AÇÚCARES                          
 

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


