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BioEFA™ with CLA
Omega-3 en 6-oliën met CLA *
Voor IEDEREEN :
 4Life BioEFA met CLA ** is een superieure bron van
essentiële omega-3 en omega-6 vetzuren.
 Dit product is gemaakt van lijnzaadolie, saffloerolie,
bernagiezaadolie en visolie. Het is een mix van essentiële
vetzuren. (EFA - essential fatty acids).
 Omega-3 vetzuren - in het bijzonder EPA en DHA hebben bewezen de gezondheid van het hart te
bevorderen.
 Dezelfde voordelen gelden voor mensen, die al een
cardiovasculaire (hart en vaatsysteem ) ziekte hebben. "
Belangrijke Kenmerken :
 Heeft krachtige omega-3 en omega-6 vetzuren *
 EFA’s ondersteunen het cardiovasculaire *** en
zenuwstelsel en bieden ondersteuning voor een gezonde
huid, ademhalingsfunctie en een goede immuunrespons. *
 BioEFA maakt gebruik van EFA's uit verschillende bronnen
om te zorgen voor een kwalitatief goed product inclusief
DHA en EPA uit visolie. *
 Van CLA (geconjugeerd linolzuur), voornamelijk te vinden
in vlees en zuivelproducten, is aangetoond, dat het de
cardiovasculaire en circulatoire gezondheid ondersteunt. *
 De CLA gebruikt in BioEFA is van de natuurlijke bron van
saffloer-olie samen met ernagiezaad-olie en lijnzaad-olie. *
 GLA (Gamma Linolenic acid) is een omega-6-vetzuur en
ALA ( Alpha Linolenic zuur) is een omega-3 vetzuur. Beide
bieden ondersteuning voor het cardiovasculaire systeem. *
 BioEFA met CLA bevat ultra-zuivere omega-3 vetzuren die
voldoen aan de hoogste kwaliteit visolie en die voldoen aan
de huidige normen aangaande de afwezigheid van zware
metalen, of deze overtreffen, inclusief kwik en PCB's. *
Wist je dat :
De BioEFA met CLA capsule is opgenomen als onderdeel van de
RITESTART.30 dagen kuur.
Inhoud : 60 softgels
Gebruik : 2 tot 4 softgels 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

Voor complete details, zie de USA folder
met supplement facts
Overige Toelichting :
EFA (Engels: essential fatty acids)
vertzuren
** CLA ( Conjugated Linoleic Acid ) is
geconjugeerd linolzuur en is een
essentieel meervoudig onverzadigd
vetzuur. CLA draagt bij tot de
instandhouding van normale cholesterol
gehalten in het bloed.
** CLA is een extreem populair
supplement in de sportvoeding en
gezondheid industrie. Het is een natuurlijk
Omega-6 vetzuur dat een fundamentele
rol speelt voor de dagelijkse gezondheid.
Het lichaam kan zelf geen CLA
produceren waardoor het dus van
essentieel belang is dat het wordt
verkregen door middel van voeding of
suppletie.
*** Je cardiovasculaire systeem is erg
belangrijk voor het functioneren van het
lichaam. Het systeem omvat alle
bloedvaten in je lichaam, de slagaders,
haarvaten en aderen die weer teruggaan
naar het hart na de aflevering van
belangrijke stoffen.
In BioEFA is GEEN Transfer Factor
opgenomen. Gebruik hiervoor Trifactor en
Glutamine Prime.

1e lijns support : Hersenen * - Cardiovasculair/bloedvaten * -Hart *
2e lijns support : Gewichtsbeheersing * - Algemeen Welzijn *
*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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