
Deze informatie wordt u aangeboden door : AJB Praktijk, Dr. J. Schoutenlaan 234, 3145 SZ  Maassluis  
www.ajbpraktijk.nl – anja@ajbpraktijk.nl – 06 – 14 59 77 58 

bestellen kan telefonisch of via de webshop 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

*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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/18 
De 4Life producten en dit product zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing en ter voorkoming van ziekte. 

Afvallen met 4Life : 
 Pro-TF Vanille of Chocolade 
 Burn 
 Renuvo 
 Nutra Start Vanille of Chocolade 

 
Gebruik voor snel resultaat-gericht afvallen de samen-
werkende producten van “”Transform”” bestaande uit  
PRO-TF tesamen met Burn,  Renuvo en Nutra Start. 

 
Pro TF kenmerken 

 Ondersteunt de spieropbouw met 74% en ondersteunt 
vetverbranding tot 564% * 

 Bevat Transfer Factor trifactor ter ondersteuning van het immuun 
systeem * 

 Helpt bij regulering bloedsuikerspiegel. * 
 Gluten en Lactose vrij * 
 Afvallen * 
 Minder hongergevoel * 
 Vergroting spieropbouw * - tegengaan spierafbraak * 

 
Burn  kenmerken 

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

 Verbetert vetverlies * 
 
Renuvo kenmerken 

 Renuvo is een rustgevende (adaptogene ) formule *.  

 Gaat stress tegen, ontstaan door een ongezond voedingspatroon, 
te intensieve lichaamsbeweging of mentale spanning *. 

 Bevat 4Life Transfer Factor trifactor 
 
Nutra Start kenmerken 

 Maaltijdvervanger 

 Bevat vitamines, mineralen. voedingsvezels * 

 Helpt bij regulering bloedsuikerspiegel * 

 Werkt aansterkend na ziekte * 

 Evenwichtige voeding om te kunnen afvallen en een gezond 

gewicht te ondersteunen * 

 Bevat 4Life Transfer Factor ter ondersteuning van het immuun 

systeem. * 

 

Gebruik :  
Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking. Voor 
meer details raadpleeg de USA folders en het product etiket. 
 

De producten zijn los verkrijgbaar. 

Als set verkrijjgbaar in een protocol om af te vallen. BEL !!!! 

 
Pro-TF - Ultra absorbeerbaar Wei eiwit 
Inhoud Vanille smaak :782 gr poeder 
Inhoud Chocolade smaak : 897 gr poeder 

------------------------------------------------------ 

 
Verbetert vetverlies * 

Burn – 80 capsules 

------------------------------------------------------- 

 
Gaat stress tegen * 

Renuvo - 120 capsules 

------------------------------------------------------- 

 
Maaltijdvervanger * 

Nutra Start Vanille smaak 804 gr 

Nutra Start Chocilade smaak 960 gr 

 

------------------------------------------------------ 

 

Senioren : Pro TF helpt bij : 

+ Regulering bloedsuiker spiegel * 

+ Gluten en lactosevrij * 

+ Afvallen met minder hongergevoel * 
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