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

Bestellen via de webshop : www.anru.nl – email : vragen@anru.nl – 06- 29 59 08 25 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*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. 

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

02/19 

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

4Life Transfer Factor Reflexion® 
ondersteunt stress vermindering * 
 
Inhoud   : 60 capsules 
Gebruik : tot 2 capsules per dag met 240ml water 
 

Gepatenteerde mix van natuurlijke ingrediënten, waaronder L-theanine 2) 
en wilde groene haver, om de algehele stemming / humeur, cognitieve 
focus 1) en het vermogen om met stress in het dagelijks leven om te gaan, te 

verbeteren * 
 
Over 4Life Transfer Factor Reflexion : 
4Life Transfer Factor Reflexion ™ is op maat gemaakt voor drukke mensen. 
om met stress in het dagelijks leven om te gaan. De gepatenteerde mix van 
natuurlijke ingrediënten, waaronder L-Theanine 2) en wild groene haver 
(Avena sativa), ondersteunt de functie van de hersenen en de bloedsomloop. 
4Life Transfer Factor Reflexion bevordert een gezonde fysiologische reactie 
op incidentele stress, waaronder bloeddruk en hartslag. * 
 
Hoofdfuncties 
• Verbetert uw vermogen om te gaan met de dagelijkse stress 
• Bevordert ontspanning, een positieve stemming/humeur en het vermogen  
  om te focussen * 
• Ondersteunt het vermogen van het immuunsysteem om goed te 
functioneren 
  in tijden van incidentele stress * 
 
Belangrijkste ingredienten 
• UltraFactor XF®-  Een eigen concentraat van ultragefiltreerde 4Life Transfer 
                                Factor®-  eiwitten en andere peptiden van  
                                koeiencolostrum 
• OvoFactor®-         Een gepatenteerd concentraat van 4Life Transfer  
                                Factor®-eiwitten en andere peptiden uit kippenei 
• NanoFactor®-       Een gepatenteerd concentraat van nano-gefilterd  

                                koeiencolostrum 

• Wilde groene haver (Avena sativa) kruidenextract 

• L-theanine 2) 

1e lijns support : Slaap, humeur, stress* 
2e lijns support : Brain Health* 

 
Wist je dat? 
De American Psychological Association (APA) meldde in 2015, dat 72% van 

de volwassenen zich gestrest voelen. De meeste respondenten noemden 

werk en geld de oorzaken van stress. 

 

Buiten gebruik van kinderen houden. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet 

overschrijden – raadpleeg uw therapeut. 

1) Cognitieve vermogens hebben te 

maken met de mate waarin je in staat 

bent om kennis en informatie op te 

nemen en te verwerken. Bij het 

verwerken van informatie spelen allerlei 

mentale processen een rol. 

2) L-theanine (γ-glutamylethylamide, 5-

N-ethyl-glutamine) is een 

wateroplosbaar, op glutamine gelijkend 

aminozuur dat thee zijn karakteristieke 

smaak geeft. Theanine wordt na inname 

snel opgenomen en heeft meestal al 

binnen 30 minuten een (dosisafhankelijk) 

ontspannend en kalmerend effect, 

zonder dat sufheid of slaperigheid 

optreedt. Voor het slapen ingenomen 

kan theanine de slaapkwaliteit 

verbeteren. Theanine beïnvloedt 

verschillende neurotransmittersystemen 

in de hersenen (GABA, dopamine, 

serotonine, glutamaat). Vooral in 

combinatie met cafeïne zorgt theanine 

voor toename van mentale alertheid en 

focus, terwijl mentale vermoeidheid 

minder snel optreedt. 

http://www.ajbpraktijk.nl/
mailto:anja@ajbpraktijk.nl
http://www.anru.nl/
mailto:vragen@anru.nl

