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4Life Transfer Factor RioVida Trifactor Formula 

Top-selling 4Life supplement met Transfer Factor en anti-oxidanten 

Voor IEDEREEN – JONG EN OUD 

 Ondersteunt het immuun system met Transfer Fact. trifactor * 

 Anti-oxidant  * 

 Bevat vitamines, mineralen, aminozuren, polyfenolen**, vetzuren * 

 Ondersteunt verbetering energie niveau * 

 Ondersteunt bij afvallen * & regulering bloedsuiker * 

 Wordt veel gebruikt door 

- Sporters – Senioren - Kinderen 

Belangrijke Kenmerken 

 Stimuleert NK-Cell - immuun cellen (natural killer cell) tot 283 % * 

___________________________________________________________ 

 

Wist je dat : 

- RioVida is het eerste voedingsproduct om Transfer Factor in vloeibare vorm te stabiliseren. 

RioVida hoeft ongeopend niet in de koelkast bewaard te worden. 

- RioVida is het enige voedingssupplement ter wereld dat de immuun-versterkende voordelen 

combineert van Transfer Factor met anti-oxidant-rijk superfruit - waaronder: açaí, 

granaatappel, bosbes, vlierbessen, paarse druif en appel. 

- Transfer Factor ondersteunt het immuun systeem om effectiever te reageren op potentiële 

gezondheids bedreigingen en deze te onthouden en te herkennen. * 

 

RioVida is verkrijbaar als : 

- FLACON - 1 doos met 2 flessen – 2 x 500 ml – siroop / vloeibaar 

- BURST   - 1 doos met 15 zakjes – 15 x 30 ml gebruiksklaar 

- STIX    - 1 doos met 15 zakjes poeder – aanlengen met water tot 250 ml per keer 

Er zijn veel recepten beschikbaar voor het maken van smoothies met yogurt, kwark, vers fruit  

  

Gebruik  :  Volg de aanwijzingen in het nederlands op de verpakking. Zie verder de USA folders. 

1e lijns support :  Immuun systeem *, gezond ouder worden *, anti-oxidant *, algemeen welzijn * 

2e lijns support : Hersenen *, Hart *, Energie * 

 
** Polyfenolen zijn plantaardige componenten die verantwoordelijk zijn voor de medicinale 

eigenschappen van noten, zaden, groente en fruit. De voornaamste bronnen van polyfenolen in ons 

dieet zijn fruit, groenten, noten, zaden, granen, olijven, chocolade en dranken zoals thee, koffie en 

wijn.  

4Life’s informatie : 

What is 4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula? RioVida Burst provides 

the energizing immune system support of 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula 

in a smooth and delicious edible gel blend. Bursting with the vitality of açaí, pomegranate, 

blueberry, elderberry, and purple grape, this antioxidant-rich gel blend contains certified 4Life 

Transfer Factor® to help your immune system recognize, respond to, and remember potential threats.* 

 

RioVida Burst biedt stimulerende ondersteuning van het immuunsysteem van 4Life Transfer Factor® RioVida® 

Tri-Factor® Formula in een soepele en heerlijke samenstelling. Vol met açaí, granaatappel, bosbes, vlierbessen en 

paarse druif, bevat deze antioxidant-rijke gelmix de gecertificeerde 4Life Transfer Factor® om uw immuunsysteem te 

helpen potentiële bedreigingen te herkennen, te reageren en te onthouden. * 

RioVida Fles / siroop 

Ideaal voor kinderen 

Makkelijk in smoothies 

 

RioVida Burst 

Gebruiksklaar 

Voor dagelijks gebruik. 

En om mee te nemen. 

RioVida Stix 

aanlengen met water. 

Gebruik door sporters 

bij mineralen verlies. 
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