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4Life Pro-TF Vanille of
Chocolade smaak
4Life PRO-TF gehydroliseerd ultra-absorbeerbaar wei-eiwit met
Transfer Factor.
Afvallen : Gebruik voor snel resultaat-gericht afvallen het protocol
“”Transform”” bestaande uit PRO-TF tesamen met Burn, NutraStart
en Renuvo. *
Product informatie :
 Ondersteunt de spieropbouw met 74% en ondersteunt
vetverbranding tot 564% *
 Bevat Transfer Factor trifactor ter ondersteuning van het
immuun systeem *
 Helpt bij regulatie bloedsuikerspiegel. *
 Gluten en Lactose vrij *
 Afvallen *
 Minder hongergevoel *
 Vergroting spieropbouw * - tegengaan spierafbraak *
Wist je dat :

Pro-TF is getest bij “”Auburn’s unversity’s Moleculair and Applied
Sciences Laboratory””

Pro-TF is één van meest geavanceerde en effectieve producten
om vet te verbranden *

Pro-TF is het enige proteine-supplement met 600 milligrams 4Life
Transfer Factor® in elke portie! bestaande uit 2 schepjes *

PRO-TF wordt gebruikt door jong en oud voor een gezonde
levensstijl *
Sporters :
 tot 564% vetverbranding orgaanvet. *
 PRO-TF kan gebruikt worden door iedereen, die spiermassa wil
verhogen/behouden of wil afslanken *
 Ondersteunt het behoud van sterke botten *
Senioren: denk aan
o “”regulering bloedsuikerspiegel”” *
o “”gluten en lactose vrij”” *
o “”afvallen met minder hongergevoel”” *
Dit betekent voor senioren een verbetering van hun algemeen welzijn.
Pro-TF heeft een veel recepten om smoothies te maken.

Gebruik :
Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking. Voor
meer details raadpleeg de USA folder en het product etiket.

Inhoud Vanille :782 gr poeder
Inhoud Chocolade : 897 gr poeder

SUPPLEMENT FACTS
DATOS DEL SUPLEMENTO
Serving Size / Tamaño de la Porción: One (1) Scoop / Una (1) Cucharada (17
g)
Servings Per Container / Porciones por envase: 46

Amount Per Serving / % DV /
Cantidad por Porción
% VD

Calories / Calorías
70
Calories from Fat / Calorías de la Grasa
Total Fat / Grasa Total
Saturated Fat / Grasa Saturada
Trans Fat / Grasa Trans

2%*
2%*

0g

Cholesterol / Colesterol
25 mg
Total Carbohydrate / Carbohidrato Total
Sugars / Azúcares
<1 g
Protein / Proteína
Calcium / Calcio
Sodium / Sodio

10

1g
<1 g

5g

10 g
50 mg
150 mg

Patent-Pending 4LIFETRANSFORM™
g Protein Formula

8%*
2%*
20%*
4%
6%

13.43

†

Low Molecular Weight PRO-TF™ Protein Blend
4Life® Hi-DH PRO Whey & Egg Hydrolysate
A proprietary ratio of low molecular weight peptides from
high-DH whey protein hydrolysate and egg white
protein hydrolysate.
Una proporción exclusiva de péptidos de bajo peso
molecular derivados de la proteína hidrolizada de suero
de leche de alta densidad y proteínas hidrolizadas de la
clara de huevo.
4Life® Tri-Factor® Formula
(UltraFactor
XF®,
OvoFactor®,
NanoFactor®)
Undenatured Whey Protein Concentrate
*Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet.
*Los porcentajes de Valor Diario (% VD) están basados
en una dieta de 2,000 calorías.
†Daily Value not established. / Valor Diario no establecido.

1e lijns Support:
Beheersing gewicht * , Spier opbouw * , Sport prestaties *, Immuun
Systeem *
2e lijns Support: Hart *, Bot en Gewrichten *
*Verklaring op de website van 4Life : * These statements have not been evaluated by the (USA) Food & Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
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