
4LIFE TRANSFER FACTOR®

Tri-Factor® Formula

Kandungan Utama TFTri-Factor® Formula :

Aturan Pakai :

Manfaat TF Tri-Factor® Formula :

4Life TF Tri Formula menggabungkan transfer factor yang 
diperoleh dengan metode filtrasi eksklusif dari sumber 
kolostrum sapi (UltraFactor XF® dan NanoFactor®) dan 
kuning telur ayam (OvoFactor®). Transfer Factor adalah 
protein dan peptida yang mengandung informasi spesifik 
antigen yang mendidik dan meningkatkan sistem 
kekebalan dan membantu menjaga keseimbangan sistem 
kekebalan.

1. Bubuk Whey 
2. Kuning Telur

Proses yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat 
dari Transfer Factor :  

Satu kapsul dengan 240 mL air dan diminum 2X sehari setiap hari, setelah makan.

• Mendukung fungsi sistem kekebalan yang sehat. 
• Mengandung Transfer Factor yang berfungsi untuk mendidik sel kekebalan dan meningkatkan 

kemampuan sistem kekebalan untuk mengenali, merespon, dan mengingat potensi ancaman 
kesehatan dengan lebih efektif.

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



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.


