4Life Transfer Factor BCV
®

Targeted nutrition for cardiovascular health

• Ondersteunt een gezond hart, bloedvaten en
• bloedsomloop functie
• Voorzien Targeted Transfer Factor® technologie
• Biedt antioxidant ondersteuning
Wat is 4Life Transfer Factor® BCV?

Belangrijkste kenmerken

4Life Transfer Factor® BCV beschikt

• Voorzien van doelgerichte Transfer

DOSERING: Neem vier (4) capsules per dag met
een glas vloeistof.

4Life's exclusieve doelgerichte Transfer

Factor technologie om een gezond hart

Factor technologie en andere ingrediën-

en de cardiovasculaire functie te

Supplement feiten

ten speciaal ontwikkeld om een gezond

ondersteunen.

cardiovasculair systeem te ondersteunen.

Hoeveelheid per dosering

Samen met de immuun-verhogende

• Bevat rode rijst gist1, die een aantal

voordelen van 4Life Transfer Factor®, de

natuurlijk voorkomende verbindingen,

combinatie van hart-gezonde voedings-

bekend als monacolines bevat. Van

stoﬀen. Bevat co-enzym Q-10, ginkgo

monacoline is bekend dat het de

biloba, knoﬂook, rode rijst gistextract, en

activiteit van een enzym kan remmen in

anderen om een gezonde bloeddruk,

de lever, die nodig is om cholesterol te

cholesterol en homocysteïne niveaus te

produceren. Dit is het mechanisme dat

bevorderen.

zorgt dat rode rijst gistextract een
gezond cholesterol en lipideniveaus

Wist u dat?

ondersteund.

4Life Transfer Factor BCV (Cardio in VS)
was 4Life's eerste Doelgerichte Transfer

• Bevat transfer factoren (immuun-

Factor product. Het werd uitgebracht in

boodschap-moleculen) die helpen

2002 op de internationale conventie in

immuuncellen op te leiden en het

Las Vegas, Nevada.

bevorderen van het vermogen van het
immuunsysteem om eﬀectiever te her-

PRIMAIR SUPPORT:

Portiegrootte: vier (4) capsules
Aantal doseringen per verpakking: 30

kennen, reageren op, en te onthouden.

Vitamine A (zoals ß - caroteen)
Vitamine C (zoals magnesiumascorbaat
ascorbylpalmitaat en ascorbinezuur)

% ADH*
2500 IU

50%

200 mg 330%

Vitamine E (als d α - tocoferylsuccinaat)

100 IU

330%

Niacine (zoals niacinamide)

20 mg

100%

Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) 2 mg

100%

Folaat (foliumzuur)

400 mcg 100%

Vitamine B12 (als cyanocobalamine)

8 mcg

130%

Magnesium (magnesium ascorbaat , aminozuur chelaat)
180 mg

45%

Zink (als zink aminozuur chelaat)

10 mg

70%

Selenium (als L-selenomethionine)

50 mcg

Koper (als aminozuurchelaat)

2 mg

Kalium (als kalium citraat)

50 mg

§

Gerichte Transfer Factor®
Een gepatenteerde extract met doelgerichte Transfer Factor uit eidooier.

200 mg

†

Proprietary Blend

560 mg

†

70%
100%

Knoﬂook (Allium sativum) knol extract
Meidoorn (Crataegus oxyacantha) blad/bloem extract
Muisdoorn (Ruscus aculeatus) wortelextract
Rode Rijst Gist (Monascus pilosus) extract
Ginkgo biloba extract
Gember (Zingiber oﬃcinale) wortel olie
Resveratrol (uit Polygonum cuspidatum root)
Co-enzym Q10

cardiovasculair
• Zorgt voor exclusiviteit met bescher-

SECUNDAIRE SUPPORT:

mende Verenigde Staten octrooi

immuun

6.468.534 (extractieproces voor transfer

antioxidant

factoren uit kip eigeel).

* Dagelijkse waarde
† aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld
§ bevat minder dan 2 % van deze voedingsstof

OVERIGE INGREDIËNTEN: Gelatine capsule
BEVAT INGREDIËNTEN VAN EI.
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* 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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