
4LIFE TRANSFER FACTOR® 
Riovida Stix

Kandungan Utama Riovida Stix :

APAKAH ELEKTROLIT ITU…?

APAKAH FUNGSI DARI ELEKTROLIT…?

Salah satu produk dalam rangkaian brand RIOVIDA adalah 
Riovida Stix.  Setiap bungkus Riovida Stix memiliki manfaat 4Life 
Transfer Factor Tri-Factor Formula yang menyokong sistem 
pertahanan tubuh. Ditambah dengan kandungan buah acai 
berry, blueberry, elderberry, anggur dan pomegranate serta
kandungan elektrolit yang dibutuhkan tubuh.

4Life Tri-Factor® Formula (bubuk whey dan bubuk
kuning telur), wortel ungu bubuk, apel bubuk, acai
berry bubuk, blueberry bubuk, elderberry bubuk,
garam, anggur bubuk, kalium klorida.

Elektrolit merupakan mineral dalam darah dan cairan 
lainnya dalam tubuh yang membawa muatan listrik, bisa 
berupa kalsium, klorida, magnesium, fosfor, kalium, 
natrium serta garam termasuk klorida, bikarbonat dan 
fosfat. 

Tubuh bisa kehilangan elektrolit lewat keringat dan 
urin. Bila tubuh kehilangan elektrolit, disarankan untuk 
meminum cairan pengganti yang mengandung elektrolit, 
misalnya air kelapa, bukan air putih biasa karena air putih 
tidak mengandung elektrolit.

• Mengatur keseimbangan cairan
• Menjaga tubuh tetap terhidrasi.
• Mengatur pH.
• Membantu fungsi otot.
• Membantu fungsi mental.
• Membantu mengubah kalori menjadi tenaga



FAKTA UNIK MANFAAT

Mengandung antioksidan tinggi dari Acai, Blueberry, 
Elderberry, Anggur ungu, Pomegranate dan Wortel 
ungu.

Antioksidan melindungi tubuh dari radikal bebas alami. 

Antioksidan membantu mendukung jantung, pembuluh 
darah, saraf, otak, mata, kulit, dll agar mereka tetap 
sehat dan muda. 

Antioksidan membantu mendukung tubuh yang sehat. 

Mengandung elektrolit dari
sodium klorida & 
potassium klorida 

Dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh. 

Elektrolit  mengembalikan cairan tubuh, 
mendukung kesehatan fungsi saraf dan 
fungsi otot. 

Setiap bungkus mengandung 600 mg TF. Anda hanya membutuhkan 1 bungkus RioVida Stix per 
hari.

Kombinasi TF,  antioksidan dan elektrolit yang kuat Hemat, lezat dan mudah untuk dikonsumsi

TF adalah molekul protein kecil hasil dari penyaringan 
ultra.  Protein susu dan kolesterol 
dipisahkan. 

Orang yang alergi terhadap susu atau produk susu 
lainnya dapat mengkonsumsi TF.  Orang yang khawatir 
tentang kolesterol juga dapat mengkonsumsi TF dengan 
aman.

Fakta Unik Riovida Stix :

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


