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 4Life Transfer Factor® Belle Vie®
 

Ondersteuning voor vrouwen – hormoonsysteem * 

 
Inhoud  : 60 capsules 

Gebruik : tot 3 capsules per dag met voldoende water; meer in overleg met uw therapeut 

 
Ondersteuning voor vrouwen in de overgang * 

• Ondersteunt het vrouwelijke hormoonsysteem * 
• Draagt bij aan minder opvliegers, stemmingswisselingen en verbetert de slaap * 

• Ondersteunt vermindering verouderings verschijnselen in het lichaam * 

• Bevordert een gezonde celgroei * 
 Door verbeterde calcium opname ondersteuning tegengaan osteoporose * 

 Ondersteunt het immuun systeem * 

 
Ingrediënten 

Kruisbloemige plantaardige melange (broccoli, kool, boerenkool) (Brassica 
oleracea L.), groene thee-extract (Camellia sinensis L. Kuntze), stabilisator 

(gelatine), lijnzaadextract (Linum usitatissimum L.), kudzu-extract (Pueraria 
lobata [Willd .] Ohwi), 4Life Transfer Factor ™ (gemaakt van rundercolostrum 

(melk) en eigeel), druivenpitextract (Vitis vinifera L.), rode klaver (Trifolium 

pretense L.), stabilisator (water), kruidnagelolie (Syzygium aromaticum L. 
Merr.). 
 
Belangrijke Kenmerken 

 Bevat een krachtige en gepatenteerde fyto-oestrogeen-mix van kudzu, 

vlas en rode klaver * 

 Biedt een goede antioxidant ondersteuning van groene thee en 

druiven-pit extract. Antioxoidanten zijn stoffen, die gezonde cellen en 
weefsels beschermen tegen vrije radicalen * 

 Bevat Transfer Factor voor een gezonde immuun balans, zodat er meer 

energie beschikbaar komt * 
 Transfer Factor zijn immuun-boodschapper-stoffen, die de immuun 

cellen helpen opvoeden. Ze vergroten het vermogen van het immuun 

systeem om op effectieve wijze potentiële bedreigingen te herkennen, 

te bestrijden en te onthouden. * 
 

Wist je dat :  
Fyto-oestrogenen, of plantaardige oestrogenen, zijn sporenstoffen, 
die in voedsel worden aangetroffen, met name in groente en fruit.  

Zij bootsen de werking van het hormoon oestrogeen na.  
Het is bekend, dat zij het antioxidanten systeem ondersteunen en helpen bij 

het handhaven van een gezonde oestrogeen/progesteron balans. 

 
1e lijns Support: Ondersteuning vrouwelijk welzijn - hormoonsysteem* 

2e lijns Support: Immuun systeem *, Antioxidant * 

 

Voor mensen met hypothyreoïdie of een lage schildklierbehandeling – 
raadpleeg uw arts. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. 

Belle Vie 

Supplement Facts 

Serving Size: Two (2) Capsules   

Servings Per Container:  30 

Amount Per Serving    % DV* 
4Life Transfer Factor® Blend  100 mg   † 

 UltraFactor XF® 
A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life 

Transfer Factor® proteins and other peptides from 

cow colostrum. 
OvoFactor® 
A patented concentrate of 4Life Transfer 

Factor® proteins and other peptides from 

chicken egg yolk. 
Antioxidant Proprietary Blend  303 mg  † 
 Green Tea Extract (Camellia sinensis) leaf extract , and 

Grape (Vitis vinifera)  seed extract  
Phytoestrogen Proprietary Blend  275 mg  † 
 Flax (Linum usitatissimum) seed extract, Kudzu 

(Pueraria lobata)  root extract, and Red Clover 

(Trifolium pratense) plant extract   
Cruciferous Proprietary Blend  275 mg  † 
 Cruciferous blend of broccoli, cabbage, and kale, 

containing indole-3-carbinol    (I3C), diindoyl methane 

(DIM), ascorbigen, and other dietary indoles, and  

   Calcium d-Glucarate 

* Daily Value  †  Daily Value not established 

Belle Vie (Targeted)-Gericht Transfer 
Factor® maakt deel uit van een revolutionair 
nieuw ondersteunings systeem, 
wetenschappelijk onderzocht - ontwikkeld 
door 4Life - waarbij de kracht van 
overdrachtsfactoren ( Transfer Factors ) en 
de combinatie van aanvullende ingrediënten 
gericht zijn op directe voordelen voor 
specifieke systemen van uw lichaam. * 

**Transferceutical Science is the result of 
combined research, technology, and 
innovation of products which educate your 
immune cells leading to a better and 
stronger immune system 
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Hypothyreoïdie 
Bij hypothyreoïdie maakt uw schildklier te weinig schildklierhormonen. De klachten door hypothyreoïdie 
ontstaan geleidelijk. Hypothyreoïdie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 
Zie onder bij behandeling 

 

HOE HET ONTSTAAT 
Mogelijke oorzaken van hypothyreoïdie zijn: 

 ziekte van Hashimoto, een auto-immuunziekte waarbij u antistoffen maakt die de schildklier beschadigen. 

Dit is de meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie in Nederland. 

 bestraling op het halsgebied 

 gebruik van sommige medicijnen 

 na een operatie waarbij de schildklier is verwijderd 

 een schildklierontsteking (thyreoïditis) 

 onvoldoende jodium in de voeding (zeldzaam in Nederland) 

 een aandoening aan de hypofyse of hypothalamus waardoor de schildklier onvoldoende gestimuleerd 

wordt (zeldzaam) 

  

VERSCHIJNSELEN 
Bij een tekort aan schildklierhormoon vertraagt de stofwisseling. Mogelijke verschijnselen die bij 
hypothyreoïdie optreden zijn: 

 vermoeidheid 

 kouwelijkheid 

 traagheid in denken en handelen 

 haaruitval 

 krakende stem 

 gewichtstoename 

 concentratiestoornissen 

 stemmingsstoornissen 

 trage stoelgang 

 stijve, pijnlijke spieren en gewrichten 

 spierzwakte 

 stoornissen in de menstruatiecyclus 

 

 

ONDERZOEK 
Hypothyreoïdie kunnen we vaststellen met bloedonderzoek. Ook kunnen we bepalen of u antistoffen in 
uw bloed hebt die tegen het eigen schildklierweefsel zijn gericht (auto-antistoffen). 
 

BEHANDELING 
Bel voor een afspraak 06 – 14 59 77 58 Anja Bokenkamp 
 

 

 


