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

4Life Rite Start Multivitaminen 
M/V 
Bron van vitaminen, mineralen en vetzuren 
 

VOOR EEN JUISTE START VOOR DE DAG 
 

RiteStart is een top-selling product. 
 
Elke doos RiteStart bevat : 
 

 30 zakjes  

 met in elk zakje 4 producten van 4Life 
 

en omvat belangrijke aanvulling voor een goede voeding met als 
extra voordeel de Transfer Factor Plus van 4Life. * 
  
Met vitamines, mineralen, essentiële vetzuren (waaronder Omega 
3 en 6) en een complexe mix van krachtige antioxidanten, vormen 
deze handige zakjes een goede dagelijkse aanvulling op uw dieet. * 
 

ALL-IN-ONE  VOEDINGS SUPPLEMENT PAKKET 

Voor  mannen en vrouwen 
 

ELK ZAKJE BEVAT :  
   1 BioEFA softgel capsule - Omega 3 & 6 
   1 Antioxidant capsule  
   1 Multiplex capsule 
     ( vitaminsen en mineralen )  
   1 Transfer Factor™ PLUS capsule  

 
 
DIRECTIONS:  
Gebruik  1 zakje per dag, elk met ± 240 ml 
water, bij voorkeur 1 zakje ‘s-morgens of  1 
zakje ‘s-avonds. De aangegeven 
hoeveelheden niet overschrijden. 

 
Volg de aanwijzingen in het Nederlands op de verpakking. 
Voor meer details raadpleeg de USA folder en het product etiket / 
supplement facts.  

Aparte producten zijn verkrijgbaar : 
 BioEFA - Omega 3 & 6  

sofgel capsules ( 60 sofgels )  
 Transfer Factor PLUS trifactor (90 capsules) 

 
 
 

RiteStart M/V  
Voor mannen en vrouwen  
 

-------------------------------------- 
 
Ondersteuning voor  
Dames & Heren * 
 
1e lijns support 

 Ondersteunt Immuun 
Systeem *  

 Gezond ouder worden * 
 Antioxidanten *  
 Gezondheid hart * 
 Multivitaminen  & 

Mineralen *   
 Spieren, botten, 

gewrichten *  
 Algeheel welzijn *  

 
2e lijns support 

 Hersenen / geheugen*  
 Energie*  
 Ogen * 
 Huid * 

Rite Start is geen vervanging voor een gevarieerd dieet en een 

gezonde levenstijl. Buiten bereik van kinderen houden. 

Buiten bereik van kinderen houden 
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