
 

Deze informatie wordt u aangeboden door : Anru & AJB Praktijk, Maassluis  
Product info & 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 

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

 Uit de website van 4Life : * THE PRODUCTS ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE. 
De 4Life producten zijn niet bedoeld voor diagnose. behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte. 

Spijtig genoeg mogen wij in het kader van de Europese wetgeving i.v.m. gezondheidsclaims niet vermelden aan de consument, waar 4Life producten,  
Colostrum en andere producten etc. op toegepast kunnen worden.  Maar ( telefonisch ) vragen beantwoorden kan wel.                               

Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde, uitgebalanceerde voeding en een gezonde levensstijl. 
 De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.  Buiten bereik van (kleine) kinderen houden.                                                                                       01/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
• Ondersteunt 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 triglyceride-
olie en water 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 * 
• Ondersteunt verhoging 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 
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