
(1) Obtido a partir de colostro e gema de ovo

Suplemento alimentar para 
o bem-estar emocional

L-teanina

Aveia
Avena sativa

4LIFE TRANSFER FACTOR
 REFLEXION™

4Life Transfer Factor™
 Formula1



INGREDIENTES:
Extrato de palha de aveia (Avena sativa L.), L-teanina, agente de revestimento 
(hidroxipropilmetilcelulose), 4Life Tri-Factor™ Formula (composta por colostro (leite) e gema 
de ovo), agente antiaglomerante (estearato de magnésio), água e agente antiaglomerante 
(dióxido de silício).

ATLETAS: PRO-TF™, Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ™ e 
Renuvo™.

CONTROLO DO PESO: 4LifeTransform Burn™, Super Detox™, Fibre System Plus™ 
e Nutrastart™ (como alternativa a uma refeição convencional).

SUPLEMENTO ALIMENTAR:
Mulheres: RiteStart™, Belle Vie™ e 4LifeTransform™ Woman.
Homens: RiteStart, MalePro™ e 4LifeTransform Man.

Complemente o seu estilo de vida 
saudável com a 4Life:

Avisos: Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substituto de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Conservar num local fresco e seco.

[1] Inquérito “Stress in America™”, Associação Americana de Psicologia (2015)
[2] “Research on Work-related Stress”, Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2000)
[3] “Pan-European Opinion Poll on Occupational Safety and Health”, Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2013)

72% dos adultos afirmam sentir stress. O trabalho e o dinheiro são frequentemente 
apontados como causas de stress.1  
 
Mais de 40 milhões de trabalhadores da UE são afetados por stress relacionado com o 
trabalho.2

66% dos trabalhadores atribuem o stress a um volume de trabalho excessivo.3

Um estilo de vida agitado e o stress diário podem reduzir a capacidade de concentração 
e deixar-nos de mau humor.

Uma mistura patenteada de aveia e L-teanina.

100 mg de 4Life Tri-Factor Formula por dose diária. 

O que lhe oferece o 4Life Transfer Factor Reflexion?

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Dose diária: duas (2) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

Tomar duas (2) cápsulas
por dia com 240 ml de água.

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. ©2022 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 021022_EU_pt

60

39,59 g

CÁPSULAS
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INSTRUÇÕES:

BEM-ESTAR EMOCIONAL

Quantidade por dose diária

800 mg
204 mg

70 mg
30 mg
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L-teanina
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Sabia que...?


