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4Life Renuvo
Voor gezond ouder worden en stress herstel
Afvallen :
Gebruik voor snel resultaat-gericht afvallen het protocol “”Transform””
bestaande uit PRO-TF tesamen met Burn, NutraStart, en Renuvo

Voor IEDEREEN :
Renuvo wordt gebruikt ter ondersteuning van:
• Mentale scherpte *
• Rustgevend – kalmerend - beter Humeur *
• Metabolisme – goede stofwisseling in maag/darm kanaal *
• Ontsteking remmend *
• Ondersteunt het immuun systeem *
• Bevat 4Life Transfer Factor trifactor
Belangrijke Stress Kenmerken :




Renuvo is een rustgevende (adaptogene** ) formule *.
Gaat stress tegen, ontstaan door een ongezond
voedingspatroon, te intensieve lichaamsbeweging of
mentale spanning *.

Wist je dat :
 Renuvo vermindert de fysiologische stressmarker TNF-alfa,
verbetert antioxidant capaciteit en gaat lichaamsgewicht
tegen als reactie op een vetrijk dieet met veel suiker.
 Renuvo omvat adaptogene** kruiden zoals rhaponticum,
schisandra en ashwagandha, plus plantaardige producten
zoals groene thee, kurkuma en resveratrol en het
aminozuur ALCAR (Acetyl-L-carnitine) *
 Renuvo helpt de natuurlijke afweer van het lichaam te
verbeteren tegen fysiologische stress
Inhoud : 120 capsules
Gebruik : tot 4 capsules ( 2 x 2 ) per dag met voldoende water.
Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking.
Voor meer details raadpleeg de USA folder en het product etiket /
supplement facts.

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving

% Daily Value

4Life® Tri-Factor® Formula 50 mg
**
UltraFactor XF®
A proprietary concentrate of ultra-filtered
4Life Transfer Factor® proteins and other
peptides from cow colostrum
OvoFactor®
A patented concentrate of 4Life Transfer
Factor® proteins and other peptides from
chicken egg yolk
NanoFactor®
A proprietary concentrate of nanofiltered cow colostrum
4Life® Adaptogenics Blend
1.11 g
** Rhaponticum carthamoides
root extract
**
Schisandra chinensis fruit extract
**
ALCAR (as Acetyl-L-Carnitine HCl)
**
Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract
** Ashwagandha (Withania
somnifera) root extract ** Turmeric
(Curcuma longa) root extract
**
Resveratrol (from Polygonum cuspidatum
** root extract)
Black Pepper (Piper nigrum) fruit extract
**
** Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and
silicon dioxide. CONTAINS INGREDIENTS
FROM MILK AND EGG

1e lijns support
 Gezond oud worden
 Anti stress
 Anti oxidant
 Algemeen welzijn
 Immuun systeem
** Adaptogenen zijn kruiden en andere stoffen die de mentale en
lichamelijke weerbaarheid verhogen bij momenten van stress.

*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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