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Há mais de 15 anos, nos deparamos com a
memorável descoberta dos fatores de transferência.
Após experimentarmos os benefícios por conta
própria, nossa paixão cresceu e soubemos
que dedicaríamos o restante de nossas vidas
compartilhando o 4Life Transfer Factor® com outras
pessoas. Hoje, com o auxílio de nossa excepcional
equipe de Pesquisa e Desenvolvimento, e com as
contribuições do nosso notável Conselho de Ciências
da Saúde, nosso produto original evoluiu, tornandose o revolucionário e exclusivo 4Life Transfer
Factor®. Nosso sonho somente tornou-se realidade
e solidificou a 4Life graças à ajuda de nossos
distribuidores em todo o mundo.
Não importa a sua idade, ou de onde você
seja; temos o produto ideal para você. Nós lhe
convidamos a experimentar o 4Life Transfer Factor®
e sentir os benefícios para o seu próprio corpo.
Complementados por uma gama de suplementos,
incluindo antioxidantes, proteínas e vitaminas, os
produtos 4Life lhe darão mais disposição e vigor
para o dia a dia.

David e Bianca Lisonbee
Fundadores da 4Life

O melhor da Ciência
Na 4Life, já dedicamos mais
de 15 anos à pesquisa e ao
desenvolvimento de produtos
4Life Transfer Factor, e o
nosso comprometimento
tem sido recompensador.
Fortalecemos nossa posição
de líder mundial em Ciência
Transfercêutica, por meio de
quatro patentes nos Estados
Unidos e 32 internacionais,
bem como pela expertise de um
quadro profissional composto
de médicos, imunologistas,
nutricionistas e pesquisadores,
conhecido como Health
Sciences Advisory Board HSAB (Conselho de Ciências
da Saúde). Nossos líderes
científicos dedicam-se ao
progresso contínuo da Ciência
Transfercêutica, motivados
pelo impacto positivo que
presenciamos na vida das
pessoas.

LINHA 4LIF E TR A NSF E R FA CTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR
TRI-FACTOR FÓRMULA PLUS

Uma fórmula que contém
cogumelo, aveia, levedo de
cerveja, soro de leite e gema de
ovo em cápsula adicionado de
zinco e vitamina C.
Item #2111124075
Frasco com 90 cápsulas

LINHA 4 LIFE TRA N S FER FA C T O R

4LIFE TRANSFER FACTOR
TRI-FACTOR FÓRMULA
Suplemento de Zinco
O 4Life Transfer Factor™ TriFactor® Fórmula com Suplemento
De Zinco contribui para a saúde
do cabelo, da pele, das unhas, e
dos ossos. Ele também fortalece
o sistema imunológico e ajuda
a proteger o corpo do stress
oxidativo.
Compartilhe este produto com
seus amigos, membros de sua
família, e novos parceiros para
fortalecer ainda mais o seu
negócio. Conte com os melhores
produtos da 4Life e tenha muito
sucesso!
Item #2111124070
Frasco com 60 cápsulas

LINHA 4L I FE T R A NS F ORM

PROTEÍNA PRO-TF		
Exclusivamente desenvolvido
pela 4Life Research, o PROTF ™ fornece uma fonte de
proteína essencial para o seu
corpo. Além de 600 mg do
exclusivo Transfer Factor® em
cada porção diária.
Transforme seu corpo com
o programa 4LifeTransform
e viva uma vida vibrante e
equilibrada! Faça o download
do aplicativo 4LifeTransform
e baixe os programas de
nutrição e treinos destinados
a ajudá-lo a transformar seu
corpo e sua vida.
Para mais informações acesse:
www.4liferesearch.com/transformbrasil

Item #2111127568

LINHA T R ANSF ER FA CTOR

RIOVIDA STIX
		

O RioVida Stix contém
frutas que são ricas em
antioxidantes como açaí,
e mirtilo. Além de ser uma
bebida de baixa caloria é
refrescante e muito fácil de
preparar à qualquer hora
do dia ou da noite.
Vem numa embalagem
atraente e é muito fácil de
compartilhar.
Item # 2111124113
Caixa com 15 sachês

LINHA 4LIF E TR A NSF E R FA CTOR

RIOVIDA BURST		
RioVida Burst® combina os benefícios do açaí, mirtilo, uva
roxa e romã, para o seu bem-estar geral, em uma deliciosa
geléia: a única comestível no mundo da linha Transfer Factor!
Embalados em sachês para você consumir e compartilhar
quando, onde e com quem quiser.
Delicioso para toda a família. Seja em casa ou na rua, você
sempre terá o bem estar ao seu alcance quando tiver um
sachê de RioVida Burst com você!
Item # 2111124110
Caixa com 15 embalagens

LINH A S H A PE R I T E

NUTRASTART CHOCOLATE
As alternativas de alimentação saudável
nem sempre são muito saborosas, mas com
NutraStart, é diferente. Esta bebida é cheia de
componentes essenciais para a saúde como:
fibras, proteína de soja, soro de leite, vitaminas,
e minerais. Você ainda pode desfrutar destes
benefícios com um delicioso sabor de chocolate.
Misture com a fruta de sua preferência e
acrescente leite ou água. Invente receitas
diferentes a cada dia com seu NutraStart!
Item # 2111128087
Um pote / 15 porções

L I N H A S H A P E R I TE

ENERGY GO STIX BERRY

®

Uma fórmula para ajudá-lo a
ter um impulso de energia no
corre-corre do seu dia a dia.
Rico em nutrientes naturais,
o Energy Go Stix melhora
o estado de alerta e ainda
reúne todos estes benefícios
em um delicioso sabor de
frutas vermelhas!!!
Item # 2111127563
Caixa com 30 sachês

Certificado Transfer
Factor
A 4Life® mantém rigorosamente
os mais altos padrões de
formulação e fabricação para
cada produto que vendemos.
Sempre nos empenharemos para
criarmos produtos com máxima
qualidade e eficácia.
Em nosso laboratório de testes
e controle de qualidade de
última geração, testamos os
ingredientes e os produtos
acabados 4Life quanto à sua
identidade, pureza, força e
composição. Dependendo do
produto, incorporamos não
menos de 20 testes de qualidade
exclusivos e cruciais antes de o
liberarmos para distribuição.
E, certificamos todos os
produtos 4Life Transfer
Factor®. Ao adquirir nossos
produtos, você pode ter a
certeza de estar obtendo o
melhor.

Em Dezembro de 2015, os executivos 4life reuniramse para a inauguração e corte da fita da nova fábrica da
4life, em Vineyard, Utah. A 4Life construiu esta nova
fábrica do zero, e com grande espaço para expansão.
A instalação segue as atuais normas de Boas Práticas
de Fabricação (cGMP), conforme descrito pela
Food and Drug Administration (FDA) e administra
também os processos de embalagem, encapsulamento,
e equipamento de mistura para garantir o mais alto
nível de qualidade dos produtos.
Segundo o Presidente e CEO Steve Tew, “Esta fábrica
nos dá o controle do início ao fim sobre cada etapa
do processo de fabricação, incluindo a dosagem,
mistura, encapsulamento, e embalagem da maioria
dos produtos 4Life Transfer Factor®.”
Matérias-primas e produtos finais continuarão a ser
testado pelos cientistas 4Life em nossos laboratórios
de análise. A nova instalação irá iniciar a fabricação
dos produtos da linha Transfer Factor®, como 4Life
Transfer Factor Plus, 4Life Transfer Factor® TriFactor® Fórmula, e 4Life Transfer Factor Renuvo™.

ESTES PRODUTOS NÃO SÃO DESTINADOS A DIAGNOSTICAR,
TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.

Para mais informações visite brazil.4life.com, contate: 0800 727 4076 - ou envie um email
para brasil@4life.com

