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Healthy Prostate Support

• Ondersteunt de gezondheid van de prostaat en urine-functie
• Biedt ondersteuning van de hormoonstelsel voor mannen
• Voorzien van doelgericht Transfer Factor®-technologie
• Biedt antioxidant ondersteuning
Wat is 4Life Transfer Factor
MalePro?
4Life Transfer Factor® MalePro® is een
doelgericht Transfer Factor product
speciaal ontwikkeld om de gezondheid
van de prostaat te ondersteunen.
Rijk aan wetenschappelijk bestudeerde
ingrediënten om de prostaat te ondersteunen en de gezondheid van het
hormoonstelsel te bevorderen, met
behulp van Saw Palmetto (Zaagpalm),
Lycopeen, Isoﬂavonen, en anderen.
4Life Transfer Factor MalePro helpt
immuniteit te bevorderen op cellulair
niveau, gezonde urinefunctie, en de
algehele gezondheid van de prostaat.

Wist u dat?
De prostaat een vitaal onderdeel is van
het hormonale en reproductieve systeem
van een man. Het is ongeveer de grootte
van een walnoot en zit onder de blaas,
om de plasbuis.

PRIMAIR SUPPORT:
Mannelijke ondersteuning

SECUNDAIRE SUPPORT:
Immuun
Antioxidant

Belangrijkste kenmerken
• Voorzien van doelgericht Transfer
Factor technologie om het immuunsysteem te ondersteunen.
1.
2.
3.

• Biedt antioxidant voordelen van
Lycopeen en Selenium om te helpen
vechten tegen natuurlijk voorkomende
vrije radicalen en het bevorderen van de
prostaat gezondheid.1
• Inclusief de welzijn voordelen van Saw
Palmetto, bekend om zijn speciﬁeke
ondersteuning van de gezondheid van de
prostaat en urineweg functie.2
• Gemengde isoﬂavonen uit Kudzu en
soja, zijn aangetoond om prostaat
gezondheid te bevorderen en het
handhaven van gezonde functies in het
lichaam.3
• Inclusief extra ingrediënten om
prostaat gezondheid te bevorderen,
zoals: Zink, Brandnetel, Broccoli, en
Calcium D-glucarate.
• Bevat transfer factoren (immuun
boodschap moleculen) die helpen
immuuncellen op te leiden en het
bevorderen van het vermogen van het
immuunsysteem om eﬀectiever te
herkennen, te reageren op, en te
onthouden van potentiële bedreigingen
voor de gezondheid.
• Zorgt voor exclusiviteit met beschermende Amerikaanse octrooien: 6468534
(extractieproces voor transfer factoren
van ei bronnen) en 6.866.868
(combinatie proces van transfer factoren
van koe biest en kip eigeel).

DOSERING: Neem drie (3) softgels per dag met
een glas vloeistof.

Supplement feiten
Portiegrootte: Drie (3) Softgels
Aantal doseringen per verpakking: 30
Hoeveelheid per dosering
% ADH*
Zink (als zinkoxide en aminozuur chelaat) 15 mg 100%
Selenium (als L-selenomethionine)
200 mcg 290%
Targeted Transfer Factor®

100 mg
Een gepatenteerd extract met Targeted Transfer
Factor van koe biest en eigeel.

†

Saw Palmetto (Serenoa repens)
160 mg
fruit extract (Vetzuren)
Lycopeen
30 mg
Gepatenteerd mengsel
546 mg
Brandnetel (Urtica dioica) wortelextract
Kudzu (Pueraria lobata) wortelextract
Soja (Glycine max) extract
Broccoli (Brassica oleracea) hele plant extract
Calcium D-Glucaraat

†
†
†

* Dagelijkse waarde
† aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld

ANDERE INGREDIËNTEN: Olijfolie, gelatine,
glycerine, bijenwas, water, soja lecithine, en annatto.

BEVAT INGREDIËNTEN UIT MELK, EI EN SOJA.

Bestelinformatie
Item # 22562 - 90 st/ﬂes
Item # 22563 - 12 voor de prijs van 11
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