
4Life Transfer Factor ®  ReCall ®

Targeted acuity for the brain

• Ondersteunt en helpt het behoud van een gezonde
• hersenfunctie

• Voorzien Targeted Transfer Factor® technologie

• Biedt antioxidant ondersteuning

Wat is 4Life Transfer Factor® 
ReCall®?
4Life Transfer Factor Recall biedt 

ongeëvenaarde steun voor een van de 

meest vitale organen, de hersenen. Deze 

goed afgeronde formule biedt 4Life's 

exclusieve Targeted Transfer Factor, 

anti-oxidanten, en een synergetisch 

mengsel van kruiden en voedingsstoffen 

die helpen de hersenfunctie te onder-

steunen en te onderhouden. 

 

Wist u dat?
Targeted Transfer Factors zijn onderdeel 

van een revolutionair nieuw ondersteun-

systeem, wetenschappelijk onderzocht 

en ontwikkeld door 4Life, waar de macht 

van transfer factoren en de combinatie 

van extra ingrediënten zijn gericht op het 

direct profiteren voor de specifieke 

systemen van uw lichaam.

PRIMAIR SUPPORT:
Hersenen

 

SECUNDAIR SUPPORT:
Immuun

Gezond ouder worden

Cardiovasculair

Belangrijkste kenmerken
• Voorzien van Targeted Transfer Factor 

technologie om gerichte steun voor 

gezonde hersenen en het zenuwstelsel 

te geven.

• Bevat ingrediënten zoals Ginkgo biloba 

en Vinca Minor kruidenextract dat de 

bloedsomloop naar de hersenen 

steunt.

• Bevat transfer factoren (immuun 

boodschap-moleculen) die immuun-

cellen opleiden en bevordert het 

vermogen van het immuunsysteem 

om effectiever te herkennen, te 

reageren op, en te onthouden van 

potentiële bedreigingen voor de 

gezondheid.

• Zorgt voor exclusiviteit met de 

beschermende Verenigde Staten 

octrooi 6.468.534 (extractieproces 

voor transfer factoren van ei 

bronnen).

DOSERING: Neem drie (3) capsules per dag met 
een glas vloeistof.

Supplement feiten
Dosering: Drie (3) capsules
Aantal doseringen per verpakking: 30

Hoeveelheid per dosering  % ADH*
Magnesium (als magnesiumoxide) 110 mg 25%

Targeted Transfer Factor Tri-Factor Formula® 100 mg †

 Transfer Factor E-XF™
 Een gepatenteerd concentraat van transfer factoren en
 andere natuurlijke bestanddelen van koe biest en eigeel.

 NanoFactor®
 Een gepatenteerde concentraat van nano-gefilterd koe biest.

Proprietary Blend 656 mg †

 Citroenmelisse (Melissa officinalis) kruidenextract

 Soja (Glycine max) zaad extract (Phosphatidylserine)

 Cholinebitartraat

 Bacopa Monnieri bovengrondse delen extract

 N-Acetyl L-Tyrosine

 N-Acetyl L-Cysteine

 Ginkgo biloba bladextract

 Huperzia serrata kruidenextract

 Vinpocetine

* Dagelijkse waarde

† Dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

ANDERE INGREDIËNTEN: cellulose, gelatine capsule,
stearinezuur en siliciumdioxide.

BEVAT INGREDIËNTEN UIT MELK, EI EN SOJA.

Bestelinformatie

Item # 22003 - 90 st/fles
Item # 22004 - 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.  111212US Label 100412US


