
4LIFE TRANSFER FACTOR® 
Riovida Tri-Factor®  Formula

Kandungan Utama Riovida :

APA ITU ANTIOKSIDAN…?

Fakta Unik Riovida :

MENGAPA TUBUH MEMBUTUHKAN ANTIOKSIDAN…?

Riovida merupakan kombinasi antara Transfer Factor 
dengan buah-buahan kaya antioksidan yang diracik 
sempurna untuk dikonsumsi.  Anda dapat menemukan 
Riovida dalam bentuk Juice, Jelly atau kemasan bubuk 
yang mudah dibawa ke mana saja.

Konsentrat acai, delima, elderberry, anggur, dan apel.
Ekstrak Nano Factor, yang dihasilkan melalui metode
filtrasi eksklusif.

Secara kimia: 
senyawa antioksidan adalah senyawa pemberi elektron (elektron donor). 
 
Secara biologis:
senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan

Riovida adalah salah satu inovasi suplemen kesehatan 
dalam bentuk minuman.  Produk ini adalah satu-satunya 
suplemen kesehatan yang memiliki kandungan Transfer 
Factor di dalamnya dan merupakan produk nutrisi 
pertama yang menstabilkan Transfer Factor dalam 
bentuk cairan.  Selain mampu untuk membantu menjaga 
sistem kekebalan tubuh, Riovida juga mengandung 
antioksidant yang diperlukan oleh tubuh.

Manfaat utama dari Antioksidan adalah untuk menangkal Radikal bebas.  Selain itu, antioksidan 
juga  dibutuhkan untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh, anti inflamasi, melawan sel kanker, 
mencegah penyakit degenerative, menjaga kesehatan kulit, kesehatan jantung, kesehatan rambut, 
kesehatan mata, kesehatan otak, dan organ tubuh lainnya.



MENGAPA TUBUH MEMBUTUHKAN ANTIOKSIDAN…?

Antioksidan dapat ditemukan dalam Riovida. Kandungan yang dimiliki oleh Riovida adalah 
kandungan antioksidan tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh.  Apa saja kandungan yang dimaksud…?

KANDUNGAN MANFAAT
Buah Apel Mengandung Vitamin A, vitamin E, antosianin (eyanidin 

dan malvidin), quercetin, rutin, epicathecin, myricetin, 
dll. Dapat membantu menjaga kesehatan jantung

Elderberry TF membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. 

Mendidik sistem imun untuk mengenal, merespon, dan 
mengingat virus serta bakteri yang membahayakan bagi 
tubuh.

Membantu menyeimbangkan sistem imun.

Mengandung Vitamin A, B, C, flavonoid, tannin, rutin, 
asam viburnic, asam amino, karotenoid, dll. Dapat 
mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu 
menjaga kesehatan jantung dan memiliki antioksidan 
yang diperlukan oleh tubuh.

Delima Merah (Pomegranate) Mengandung Vitamin C, asam folat, vitamin A, dan 
vitamin E, dll. Dapat membantu menjaga kesehatan 
tubuh.

Acai Berry dan Blueberry Mengandung Antosianin, Vitamin A, C, E, Flavonoid, 
dll. Dapat mendukung sistem kekebalan tubuh, kaya 
akan serat yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki 
antioksidan yang baik untuk kesehatan.

Anggur Ungu Mengandung Resveratrol, quercetin, phenolic acid, 
vitamin A, E, dll.  Dapat membantu melindungi tubuh 
dari efek radiasi, membantu menjaga kesehatan kulit 
dan memiliki antioksidan yang diperlukan oleh tubuh.

*PRODUK INI BUKAN UNTUK OBAT, MENYEMBUHKAN,
ATAU SEBAGAI PENANGANAN SUATU PENYAKIT.


