
4LIFE TRANSFER FACTOR® 
VitsaTM

Kandungan Utama TF Vista :

Aturan pakai :

Manfaat TF Vista :

4Life Transfer Factor Vista memberikan dukungan yang 
ditargetkan untuk memberikan manfaat bagi kinerja 
visual dan kesehatan mata. Produk ini mengandung lutein 
serta bahan yang mendukung ketajaman visual yang 
sehat.  Dilengkapi dengan Formula Tri-Factor 4Life untuk 
mendukung sistem kekebalan.

4Life Tri-Factor® Formula (bubuk whey dan bubuk
kuning telur), lutein, vitamin C (as ascorbic acid and
ascorbyl palmitate), d-alpha-tocopheryl acetate
(vitamin E 15 IU), zeaxanthin, haematococcus
pluvialis algae extract, zinc gluconate, ekstrak buah
billberry,ekstrak spirulina algae, citrus bioflavonoid
complex, ekstrak buah blackcurrant, ekstrak ginkgo
biloba, ekstrak buah blackberry, retinyl palmitate
(vitamin A 1250 IU), beta carotene (vitamin A 1250 IU).

Penglihatan atau mata adalah salah satu indera utama 
dan hampir lebih dari satu juta orang diseluruh dunia 
hidup dengan daya penglihatan yang rendah.  Dengan 
TF Vista, anda sedang menjaga mata anda agar tetap 
sehat.

2x Sehari, setelah makan.

• Mendukung fungsi kesehatan mata termasuk 
ketajaman penglihatan.

• Mengurangi efek oksidasi dari cahaya matahari 
• Menjaga mata dari paparan sinar biru yang berlebihan
• Menjaga sistem imun tubuh



Fakta Unik TF Vista :

Lutein dan zeaxantin adalah bahan yang dapat mencegah mata dan kulit dari paparan 
sinar matahari dan vitamin-vitamin sebagai nutrisi.  Bahan-bahan herbal di dalam 
kandungan TF Vista berfungsi sebagai anti oksidan.  4Life Transfer Factor sebagai 
penjaga sistem imun tubuh.

KANDUNGAN MANFAAT

Lutein and zeaxanthin • Mendukung ketajaman dalam melihat
• Memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh 

makula mata
• Mendukung kemampuan untuk mentoleransi cahaya 

yang sangat terang
Vitamin A, C, E dan ZINC • Mendukung asupan nutrisi untuk sel-sel yang ada di 

mata
• Sebagai sumber nutrisi yang berfungsi sebagai 

antioksidan untuk menetralkan radikal bebas di area 
mata

• Zinc merupakan salah satu enzim penting yang 
dibutuhkan oleh mata untuk mengoptimalkan 
kesehatan mata

4Life Tri-Factor Formula • Membantu mendidik sel imun dalam tubuh
• Membantu kemampuan sistem imun tubuh untuk 

mengenali, merespon dan mengingat ancaman 
kesehatan yang mungkin dirasakan

*PERNYATAAN INI BELUM DIEVALUASI OLEH BPOM ATAU LEMBAGA KESEHATAN LAINNYA. PRODUK INI 
BUKAN UNTUK OBAT, MENYEMBUHKAN ATAU SEBAGAI PENANGANAN SUATU PENYAKIT.


