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De 4Life producten en dit product zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing en ter voorkoming van ziekte. 

4Life Transfer Factor trifactor 
PLUS  
4Life Plus geeft extra ondersteuning aan het immuun systeem 
    
Voor IEDEREEN – JONG EN OUD  

 Transfer Factor Plus bevat Trifactor 

 Met extra toevoegingen : Cordyvant *** 

 Vermindering verouderings verschijnselen in het lichaam * 

 Weerstand verhogend * 

 Ondersteuning immuun systeem * - Gezonde celgroei * 

 Algemeen welzijn * 
 

Belangrijke Kenmerken 

 Verhoogt “”natural Killer”” (NK) cellen tot max. 437% * 
__________________________________________________________ 
 
Wist je dat :  
Trifactor wordt gemaakt uit koe colostrum en kippen-ei-geel  Door dit 
product op de markt te brengen heeft 4Life met de “” Tansferceutical 
Science** ”” veel producten kunnen lanceren met TF-Transfer Factor. Deze 
wetenschap maakt ondersteuning mogelijk van het immuun systeem en 
bestaat met de 4Life trifactor formula uit een combinatie van  
- UlltraFactor XF  +   OvoFactor  *   NanoFactor 
 
Colostrum is de eerste moedermelk van de koe voor het kalf direct na de 
geboorte. Zonder colostrum is het kalfje nauwelijks levensvatbaar. 
Colostrum zorgt voor het opstarten van het immuun systeem. 
  
Plus kan ook worden ingezet bij huisdieren – honden, katten en paarden – 
waarbij de inname - al naar gelang de grootte van het dier - kan worden 
aangepast. Plus is zo goed als smakeloos en kan met het eten worden 
gemengd. 
 
Transfer Factor zijn immuun-boodschapper-stoffen, die de immuun cellen 
helpen opvoeden. Ze vergroten het vermogen van het immuun systeem 
om op effectieve wijze potentiële bedreigingen te herkennen, te bestrijden 
en te onthouden. * 

1e lijns support:  Immuun Systeem *, Ontstekingen en infecties * 
2e lijns support:  Hart *, Energie * 
 
Inhoud   : 90 capsules;  
Gebruik : Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking – tot 2 
capsules per dag met voldoende water. Zie verder de USA folder. 
 
Voor kinderen - en volwassenen - is ook verkrijgbaar :  
4Life TF Trifactor CHEWABLE – kauw/zuig tabletjes. 

 
De Plus capsule is tevens opgenomen als onderdeel van de RITESTART  
30 dagen kuur. 
 

*** Cordyvant, is een gepatenteerde 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. 

 

 

**Transferceutical Science is the result of 
combined research, technology, and 

innovation of products which educate your 
immune cells leading to a better and 

stronger immune system. . . . ( 
samengaan van onderzoek, technologie 
en innovatie van producten die leiden tot 

een beter en sterker immuun system ) 

De Transfer Factor Groep bestaat uit : 
Transfer Factor Classic 
Transfer Factor Trifactor 

Transfer Factor Plus 
Transfer Factor Chewable 

Transfer Factor RenewAll ( tube zalf ) 

Supplement Facts 
Serving Size: Two (2) Capsules  Servings Per Container: 30 
Amount Per Serving  % Daily Value 
Zinc (as zinc methionine)  10 mg  70% 
4Life® Tri-Factor® Formula  300 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 nano-filtered cow 
colostrum 

Cordyvant™ Proprietary  
Polysaccharide Complex 843 mg ** IP-6 (inositol 

hexaphosphate)  ** ß-Sitosterol and other 

phytosterols  ** Cordyceps sinensis  mycelia extract  

** 
Baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) extract 

 ** 
Agaricus blazeii fruiting body extract    

 ** 
Aloe (Aloe barbadensis) leaf gel extract   

 ** 
Oat (Avena sativa) seed extract    ** 
Olive (Olea europaea) leaf extract    ** 

Maitake (Grifola frondosa) fruiting body extract 

 ** Shiitake (Lentinus edodes) fruiting 

body extract  **  
** Daily Value not established 
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