
Fórmula 4Life® Transfer 
Factor Plus® Tri-Factor®  

 

 
*ESSAS INFORMAÇÕES NÃO FORAM AVALIADAS PELA ANVISA. ESTE PRODUTO NÃO SE PROPÕE A DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR NENHUMA DOENÇA 

Para fortalecer o sistema imunológico* 
• Educa, fortalece e equilibra o sistema imunológico com a 

exclusiva fórmula Tri-Factor* 
• Aumenta a atividade das células exterminadoras naturais (NK) 
• Contém cogumelo, aveia, levedo de cerveja, soro de leite e gema de ovo 

em cápsula adicionado de zinco e vitamina C 
 

 

 

 

O que é a Fórmula 4Life Transfer 
Factor Plus Tri-Factor? 
• É o nível mais alto de suporte da 4Life ao sistema 

imunológico, aumentando a atividade das células 
exterminadoras naturais (NK). 

• Essa fórmula completa melhora o funcionamento 
do sistema imunológico para ajudar a manter uma 
excelente saúde e qualidade de vida diária* 

• Apoia as funções do sistema imunológico que 
promove níveis saudáveis de energia e o 
funcionamento correto de todos os sistemas de seu 
corpo* 

• Contém a Fórmula 4Life Transfer Factor que 
educa as células imunológicas e aumenta sua 
capacidade para reconhecer, relembrar e reagir 
com eficácia às ameaças à saúde. * 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES: Tomar uma (1) cápsula 
diariamente com um copo de água.  

 

 
ALÉRGICOS: CONTÉM 
AVEIA, DERIVADO DE 
LEITE E OVO 
CONTÉM GLÚTEN  

 
 

Informação nutricional 
Porção: 471 mg (1 cápsula)  

Quantidade por porção: 
Zinco  2,0mg 
Vitamina C 10 mg 
______________________________________ 

% VD 

29% 
22% 

 

Não contem quantidades significativas 
de valor energético, carboidratos, 
proteínas, gorduras totais, gorduras 
trans, gorduras saturadas, fibra 
alimentar e sódio 

      
Ingredientes: Cogumelo (Agaricus 
blazei) em pó, aveia, levedo de cerveja 
(Saccahromyces cerevisiae), cápsula de 
gelatina (gelatina, agua), soro de leite, 
gema de ovo em pó, ascorbato de zinco 
e aroma.  
 

___________________________________ 
*% Valores Diários com base em 
uma dieta de 2,000 kcal ou 8400kJ. 
Seus valores diários podem ser 
maiores ou menores dependendo 
de suas necessidades energéticas 

 

Protegido pelas patentes 
norte-americanas  
-6.468.534 
-6.866.868 


