
4Life Transfer Factor ®  Belle Vie ®   

A Beautiful Life

DOSERING: Neem twee (2) capsules per dag met 
een glas vloeistof.

• Biedt ondersteuning van de hormoonhuishouding voor vrouwen

• Bevordert een gezond ontgiftingsproces in het lichaam

• Bevat antioxidanten

• Bevordert een gezonde celgroei

• Voorzien van doelgerichte Transfer Factor®-technologie

Wat is 4Life Transfer Factor Belle 
Vie?
4Life Transfer Factor® Belle Vie® is een 

doelgericht Transfer Factor product 

verrijkt met een speciale mix van 

voedingsstoffen om een gezonde 

hormoonbalans te ondersteunen en de 

werking van het immuunsysteem te 

helpen. Deze krachtige mix van 

fyto-oestrogeen, ontgifting, en antioxi-

danten ingredienten bevorderen de 

hormoonhuishouding, gezondheid en 

een gezonde celfunctie.

Wist u dat?
Fyto-oestrogenen, of plantaardige 

oestrogenen, zijn sporenelementen 

gevonden in voedsel dat het optreden 

van het hormoon oestrogeen nabootsen. 

Ze staan   bekend om antioxidante 

effecten en het handhaven van een 

gezonde hormoonbalans in het lichaam.

PRIMAIR SUPPORT:
Vrouwelijke ondersteuning

SECUNDAIR SUPPORT:
Immuun

Antioxidant

Belangrijkste kenmerken
• Voorzien van doelgericht Transfer 

Factor technologie

• Inclusief een krachtige en eigen fyto 

mix van kudzu, vlas, en rode klaver

• Biedt de antioxidant ondersteuning van 

groene thee en druivenpitten extract, 

samen met de voordelen van calcium 

d-glucarate

• Bevat transfer factoren (immuun 

boodschapmoleculen) die de educatie 

van immuuncellen helpen en het 

bevorderen van het vermogen van het 

immuunsysteem om effectiever te 

herkennen, te reageren op, en het 

onthouden van potentiële bedreigingen 

voor de gezondheid

• Zorgt voor exclusiviteit met bescher-

mende Amerikaanse octrooien: 6468534

(extractieproces voor transfer factoren 

uit kip eigeel) en 6.866.868 (combinatie 

proces van transfer factoren van koe 

biest en kip eigeel)

Supplement feiten
Portiegrootte: twee (2) capsules
Aantal doseringen per verpakking: 30

Hoeveelheid per dosering  % ADH*
Doelgericht Transfer Factor® 100 mg †

 Een gepatenteerd extract met doelgericht Transfer
 Factor van koe biest en eigeel.

Antioxidant Unieke mengeling 300 mg †

 Groene thee-extract (Camellia sinensis) extract

 Druif (Vitis vinifera) zaad extract

Phytoestrogen Unieke mengeling 275 mg †

 Vlas (Linum usitatissimum) zaad extract

 Kudzu (Pueraria lobata) wortelextract

 Rode klaver (Trifolium pratense) plantenextract

Kruisbloemige Groenten Mix 275 mg †

 Kruisbloemige mix van broccoli, kool en boerenkool,
 die indol-3-carbinol (I3C), diindoyl methaan (DIM),
 ascorbigen, en andere voedings-indolen.

Calcium d-Glucaraat

* Dagelijkse waarde
† aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

OVERIGE INGREDIËNTEN: Gelatine capsule, 
Kruidnagel (Syzygium aromaticum) fruit olie.

BEVAT INGREDIËNTEN VAN MELK EN EI.

Bestelinformatie

Item # 22535 - 60 ct/fles
Item # 22536 - 12 voor de prijs van 11

* Deze verklaringen zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Productinformatie is alleen goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten.
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