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

4Life Transfer Factor ReCall 
VOEDINGSSUPPLEMENT – optimale ondersteuning voor de 
hersenfuncties en mentaal welbevinden. * 
 
Inhoud   : 90 capsules 
Gebruik : dagelijks tot 2 capsules met 240 ml water 

ReCall ondersteunt : 

 Hersen functies * 
 Zenuwstelsel * 
 Immuun systeem * 
 Slaapfunctie * 
 Antioxidant * 

Bevat onder meer . 

 Transfer Factor Tri Factor 
 Ginkgo Biloba 

4Life Transfer Factor Recall is het voedingssupplement dat de Transfer Factor Tri-Factor 
Formula combineert met antioxidanten en een synergetische mix van voedingsstoffen, die het 
welzijn van iedereen met een actieve en intensieve levensstijl ondersteunen. * 
 
Targeted Transfer Factor ReCall maakt deel uit van een revolutionair nieuw 
ondersteuningssysteem, wetenschappelijk onderzocht en ontwikkeld door 4Life. 
 
Elke portie bevat: 
• 109 mg magnesium, wat bijdraagt tot de normale werking van het zenuwstelsel. [1] 
• 66,6 mg 4Life Transfer Factor Tri-Factor om uw algehele welzijn te verbeteren 
[1] EFSA Journal 2009; 7 (9): 1216 
 
Ingrediënten 
Antiklontermiddel (microkristallijne cellulose), magnesiumoxide, stabilisator (gelatine), choline 
(soja), Bacopa monnieri (L.) pennell, Ginkgo biloba L., 4Life Tri-Factor ™ Formula (gemaakt van 
rundercolostrum (melk) en eigeel), magnesiumgluconaat, L-cysteïne, L-tyrosine, L-glutamine, 
antiklontermiddel (stearinezuur), stabilisator (water), antiklontermiddel (siliciumdioxide) en 
kleurstof (beta-caroteen) 
 
1e lijns support : gezonde hersenen * 
2e lijns support : immuun systeem *, gezond ouder worden * 

De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. 
Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking 
Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerd en 
uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl. 
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. 
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