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4Life Transform Woman
Inhoud : 120 capsules
Gebruik : 2 capsules 2x daags met 240 ml water
Een supplement voor gezond ouder worden voor
vrouwen, dat zich richt op de unieke hersen- en
lichaamssystemen van een vrouw om een gezond
libido en verbeterde seksuele intimiteit te
ondersteunen, en om gezonde hormoonspiegels te
bevorderen, die de neiging hebben om af te nemen
met de leeftijd *
Hoofdfuncties
• Ondersteunt lichaamstransformatie *
• Werd speciaal voor vrouwen gemaakt
• Bevordert een gezond libido, seksuele intimiteit en
gezonde hormoonspiegels *
• Ondersteunt een energiek lichaam *
Primaire ondersteuning : seksuele prestaties en
vitaliteit *
Secundaire ondersteuning : gezond ouder worden *
Belangrijkste ingrediënten :
cellulose), teunisbloem (Oenothera biennis) zaad
extract, postelein (Portulaca oleracea L.)
kruidenextract, antiklontermiddel
(magnesiumstearaat), middellangeketen triglycerideolie en water
Buiten gebruik van kinderen houden. Aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

4Life Transform Man
Inhoud : 120 capsules
Gebruik : 2 capsules 2x daags met 240 ml water
Een supplement voor gezond ouder worden voor
mannen met een gepatenteerde mix van krachtige
plantenextracten en vitamine D3 om de seksuele
prestaties en ervaring te verbeteren, een gezond
endocrien systeem te ondersteunen, de spiergroei,
massa en kracht te optimaliseren en de
lichaamsvitaliteit te bevorderen *
Hoofdfuncties
• Ondersteunt gezonde seksuele prestaties *
• Verhoogt fysiek uithoudingsvermogen *
• Bevordert spiermassa en kracht *
• Ondersteunt gezonde testosteronniveaus *
Primaire ondersteuning : seksuele prestaties en
vitaliteit *
Secundaire ondersteuning : endocriene
ondersteuning, spierprestaties en sportprestaties,
gezond ouder worden, hartgezondheid, spieren,
botten en gewrichten *
Belangrijkste ingredienten :
L-citrulline, Citrus (Citrus spp.) Schil-extract en
Koreaanse ginseng (Panax ginseng) wortel extract

Buiten gebruik van kinderen houden. Aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

*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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