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

 

4LifeTransform Burn™ 

Thermogene** mix die het vermogen van uw lichaam verdubbelt om vet te 

verbranden * 

 

Afvallen : Gebruik voor snel resultaat-gericht afvallen het protocol “”Transform”” 

bestaande uit PRO-TF tesamen met Burn, NutraStart en Renuvo. 

 

Belangrijke Kenmerken 

Helpt volwassenen van alle leeftijden een strak, slank en  gezond lichaam te 

bereiken * 

 

Voor IEDEREEN, die wil afvallen. 

 Ondersteunt een versnelde vetverbranding * 

 Verbetert vetverlies * 

 Verbetert prestaties * 

 Minder honger *  

 Vermindert de eetlust * 

 Ondersteuning voor optimale prestaties * 

 Versnelt metabolisme  (stofwisseling) * 

 Ondersteunt gezonde bloedsomloop * 

Wist je dat : 

4LifeTransform Burn is een (patent-pending) thermogene mix, die een versnelde 

lichaams verandering ondersteunt. Het bevordert vetverbranding, geeft energie 

voor optimale workouts en vermindert honger met minimale stress en agitatie. 

4LifeTransform Burn ondersteunt vetverlies en gewichts beheersing, vooral in 

combinatie met oefeningen en gezonde voeding. 4LifeTransform Burn helpt u 

meer succes te bereiken in uw zoektocht naar een mager, slank en gezond 

lichaam. * 

 

Om te onthouden : 

Het gebruiken van 4LifeTransform Burn in combinatie met PRO-TF® levert 

opmerkelijke resultaten op.  Een studie van een onafhankelijk preklinisch 

laboratorium toonde aan, dat het gecombineerd gebruik van deze twee 

producten elkaar ondersteunen. 

1e lijns Support :  Afvallen * - Gewichts beheersing  

 

2e lijns support : Bloedsomloop * - Gezond ouder worden * 

 

Inhoud : 80 capsules; gebruik max.2 capsules per dag met voldoende water. 

Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking. 

Raadpleeg voor meer details de USA folder met uitgebreide Supplement Facts. 

 

 
** Termogene mix 

De thermogene werking van voeding staat voor 

de energie die verbruikt wordt voor het verteren en 

verwerken van voeding 

 

 

 

 

 

DIRECTIONS: Take max. four (4) capsules daily 

with 8 oz / 225 ml of fluid.  

Take product 5 or more days per week.  

For best results, take 1 hour before exercising.  

 

Supplement Facts  
Serving Size: Four (4) Capsules Servings Per 

Container: 20 

 

Proprietary 4LIFETRANSFORM            1.96 g  ** 

** Burn™ Blend  

** Bitter Orange with other Citrus (Citrus spp.) fruits 

extract ** 

** Coleus forskohlii root extract ** 

** African Mango (Irvingia gabonensis) seed extract 

** Dihydrocapsiate **                                                 

**Daily Value not established 

 

OTHER INGREDIENTS: Vegetable capsule, ginger 

root oil, and magnesium stearate. Caution: Use 

only as directed. Not intended for use by persons 

under 18. Do not use if pregnant or nursing. 

Consult with your medical professional if you have 

a medical condition and before starting any diet, 

supplementation, or exercise program. Use caution 

when consuming with other products that contain 

stimulants. With certain individuals, a general 

warming sensation and gastrointestinal discomfort 

may be experienced. A cleansing-like effect may 

also be experienced and may persist for several 

weeks. If cleansing-like effects occur, increase the 

daily intake of water. Discontinue use if you 

experience gastrointestinal discomfort or if 

cleansing effects contine and, if necessary, consult 

with a medical professiona 
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