4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
®

®

The superpower of immune system support

• Biedt breedwerkende ondersteuning van het immuunsysteem
• Stimuleert Natural Killer (NK) cel activiteit met 283% *
• Onderwijst immuuncellen

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

• Met NanoFactor extract dat het

Supplement feiten
Dosering: Twee (2) capsules
Aantal doseringen per verpakking: 30
Hoeveelheid per dosering

NanoFactor™
Een gepatenteerd concentraat van nano- geﬁlterd koe
biest.
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* Dagelijkse waarde
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OVERIGE INGREDIËNTEN: Gelatine capsule en
maltodextrine.
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% ADH*

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.
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• Zorgt voor exclusiviteit met beschermende Amerikaanse octrooien:

PRIMAIR SUPPORT:

6468534 (extractieproces voor
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Energie

Bestelinformatie
Item # 24070 - 60 st/ﬂes
Item # 24071 - 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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4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
®

®

The superpower of immune system support
Wetenschappelijk bestudeerd, werd 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula ontwikkeld door
4Life onderzoekers en wetenschappers om de ondersteuning van het immuunsysteem te
maximaliseren. Zijn combinatie van 4Life's gepatenteerde Transfer Factor E-XF™ met
NanoFactor®-extract helpen de cel functie van het immuunsysteem te verhogen met een
ongekende 283 procent.

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
Toename van Natural Killer (NK) Cel activiteiten

Verhoogt immuun NK cel eﬀectiviteit
Immuuncellen opgeleid met
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula

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

Immuun cel respons
zonder 4Life Transfer Factor
(basiswaarde)
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).

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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