
A liquid powerhouse
4Life Transfer Factor ®  RioVida®  Tri-Factor® Formula

D

Belangrijkste kenmerken
• Bevordert een gezond immuunsysteem 

dat op zijn beurt meer energie en 

gezonde werking van alle andere functies 

in het lichaam bevordert.

• Bevat transfer factoren (immuun 

boodschap-moleculen) die immuun-

cellen helpen op te leiden en bevorderen 

het vermogen van het immuunsysteem 

om effectiever te herkennen, te reageren 

en ageren op potentiële bedreigingen 

voor de gezondheid.

• Met NanoFactor extract dat de balans 

van het immuun-systeem ondersteunt, 

door het bevorderen van het vermogen 

van die immuuncellen om te weten 

wanneer te handelen, hoe te handelen, 

en wanneer te rusten.

• Zorgt voor een rijke bron van 

anti-oxidanten die het lichaam 

beschermd tegen van nature voorko-

mende vrije-radicalen.

• Bevat een samenstelling van essentiële 

vetzuren, aminozuren, sporenelementen 

en flavonoïden.

• Zorgt voor exclusiviteit met bescher-

mende Amerikaanse octrooien: 6468534 

(extractieproces voor transfer factoren 

van ei bronnen) en 6.866.868 

(combinatieproces van transfer factoren 

van koe biest en kip eigeel).

Wat is 4Life Transfer Factor 
RioVida Tri-Factor Formula?
RioVida is een heerlijke, nutritionele 

saprevolutie. Het is het enige drank-

supplement in de wereld die het 

immuunsysteem stimuleert met de 

voordelen van Tri-Factor Formule èn 

antioxidantrich superfruit. Inclusief: açaí, 

granaatappel, bosbessen, vlierbessen en 

paarse druif. Deze intense concentratie 

van actieve bestanddelen verzorgt en 

onderwijs het lichaam om het in staat te 

stellen onze dagelijkse gezondheid en 

energie te behouden en te ondersteu-

nen.

Wist u dat?
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor 

Formula is het eerste voedingsproduct 

om transfer factoren te stabiliseren in 

een vloeibare vorm.

PRIMAIR SUPPORT:
Immuun
Anti-aging
Antioxidant
Welzijn

SECUNDAIRE SUPPORT:
Hersenen
Cardiovasculaire
Energie

• Biedt breedwerkende ondersteuning van het immuunsysteem
• Met Transfer Factor E-XF™, die de zogenaamde Natural
• Killer cel activiteit stimuleert (NK  ) met 283% *
• Biedt krachtige antioxidante bescherming

* Test resultaten van twee onafhankelijke NK-cel studies uitgevoerd door Dr Anatoli Vorobiev, hoofd van de Immunologie, aan de Russische Academie van Medische Wetenschappen. De blinde studies 
testte 4Life Transfer Factor E-XF (het belangrijkste ingrediënt in Tri-Factor Formula) en andere immuunsysteem producten.

Bestelinformatie

Item # 24105 - 2 st/fles van 500 ml elk
Item # 24107 - 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.

© 2012 4Life Trademakrs, LLC, Alle rechten voorbehouden. 080912US, Label 032912US

DOSERING: Drink dagelijks 30 ml of meer.

Supplement feiten
Portiegrootte: een portie (30 ml)
Aantal doseringen per verpakking: 16

Hoeveelheid per dosering  % ADH*
Vitamine C (ascorbinezuur) 60 mg 100%

4Life Tri-Factor® Formula 600 mg †

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

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

RioVida Juice Blend 28 ml †

 Appel, Paarse Druif, Bosbes, Açaí, granaatappel en 
 Vlierbes sappen uit concentraat.

* Dagelijkse waarde
† Dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

OVERIGE INGREDIËNTEN: Gezuiverd water, glycerine, 
natuurlijke smaakstoffen, en monoglyceriden.

BEVAT INGREDIËNTEN VAN MELK EN EI.


