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

Ko

• Biedt breedwerkende ondersteuning van het immuunsysteem

• Stimuleert Natural Killer (NK  ) cel activiteit met 437% 1

• Ondersteunt de capaciteit en het functioneren van 
• immuuncellen

Wat is 4Life Transfer Factor Plus® 
Tri-Factor® Formula?
4Life Transfer Factor Plus-Tri Factor 

Formula biedt het hoogste niveau van 

ondersteuning van het immuunsysteem. 

Het stimuleren van het immuunsysteem 

cel-functie tot wel 437%. Vertegenwoor-

digd de meest geavanceerde ontdekkin-

gen in Transferceutical™ Science. Het 

combineert de kracht van het Tri-Factor 

Formula (Transfer Factor E-XF™ en 

NanoFactor® extract) met een eigen 

Cordyvant ™ mengsel om aangeboren en 

cellulaire immuniteit te ondersteunen.

De boodschap-moleculen gevonden in 

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor 

Formula helpen immuuncellen op te 

leiden en ondersteunen de capaciteit van 

het immuunsysteem om effectiever te 

herkennen, reageren op, en te onthou-

den van potentiële bedreigingen voor de 

gezondheid. Deze complete formule 

bevordert het immuunsysteem en helpt 

handhaving van optimale gezondheid, 

energie en dagelijkse kwaliteit van leven.

PRIMAIR SUPPORT:
Immuun Systeem, Algemeen Welzijn

SECUNDAIRE SUPPORT:
Cardiovasculair, Energie

Belangrijkste kenmerken
• Ondersteunt een gezond immuunsy-

steem dat op zijn beurt een gezond 

energieniveau en een gezonde 

werking van alle andere systemen in 

het lichaam bevorderd.

• Bevat transfer factoren (immuun 

boodschap-moleculen) die helpen 

immuuncellen op te leiden en 

bevorderen de capaciteit van het 

immuunsysteem om effectiever te 

herkennen, reageren op, en te 

onthouden van potentiële bedreigin-

gen voor de gezondheid.

• Inclusief Cordyvant, een gepaten-

teerde mix van ingrediënten van 

maitake champignons, shii-take 

paddestoelen, Cordyceps, IP-6 

(inositolhexafosfaat), olijfblad extract, 

en andere ingrediënten om het 

aangeboren immuunsysteem verder 

te voeden.

• 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).

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

Hoeveelheid per dosering  % ADH*
Zink (als zink methionine) 10 mg 70%

4Life Tri-Factor® Formula 300 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.

Cordyvant Proprietary 843 mg †
Polysaccharide Complex

 IP-6 (Inositolhexafosfaat)
 ß-sitosterol en andere fytosterolen
 Cordyceps sinensis mycelia extract
 Bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) extract
 Agaricus blazeii vruchtlichaam-extract
 Aloe (Aloe barbadensis) bladgel extract
 Haver (Avena sativa) zaad extract
 Olijf (Olea europaea) bladextract
 Maitake (frondosa) vruchtlichaam-extract
 Shiitake (Lentinus edodes) vruchtlichaam-extract

* Dagelijkse waarde
† Dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

OVERIGE INGREDIËNTEN: Gelatine capsule en 
citroenschil poeder.

BEVAT INGREDIËNTEN VAN MELK, EI EN SOJA.

Bestelinformatie

Item # 24075 - 90 st/fles
Item # 24076 - 12 voor de prijs van 11

¹ Testresultaten verkregen uit 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.

* 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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4Life®  Transfer Factor Plus ®  Tri-Factor ® Formula 

Wetenschappelijk bestudeerd, werd 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula ontwikkeld 
door 4Life onderzoekers en wetenschappers in een poging om ondersteuning van het immuun-
systeem te maximaliseren.

Verhoogt immuun NK cel effectiviteit
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

Immuun cel respons
zonder 4Life Transfer Factor
(basiswaarde)

Immuuncellen opgeleid met
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula

Immuuncellen opgeleid met
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

ZONDER
4LIFE TRANSFER FACTOR

MET
4LIFE TRANSFER FACTOR

* Geeft de procentuele toename aan boven de uitgangswaarde

Testresultaten verkregen door een onafhankelijke NK-cel studie uitgevoerd door Dr Anatoli Vorobiev, hoofd van Immunologie, van de Russion Academy van Medische Wetenschappen. 
De blinde studie testte 4Life Transfer Factor E-XF™ (het belangrijkste ingrediënt in 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula).
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² Deze studies zijn geheel of gedeeltelijk gefinancierd door 4Life Research USA, LLC.

* 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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