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     Harga :
IDR......K
Promo :
Beli 12 pack Bayar 11 pack
Isi :
1 pack ( 2 botol )
LP :
50     
       

    

  

   Manfaat Utama

  

   
   • Membantu memelihara kesehatan pribadi & seluruh keluarga
   • Merupakan gabungan antara kekuatan Tri-Factor Formula (Transfer Factor E-XF dan
NanoFactor) dengan super antioksidan dari Superfruits: açaí, delima, blueberry, elderberry dan
anggur ungu dalam satu sachet
   • Membakar cadangan energi lewat komposisi asam lemak esensial, asam amino, trace
mineral dan flavonoid
   • Setiap 30mL mengandung 600 mg Transfer Factor E-XF & NanoFactor Extract.
   
   PERHATIAN
   • Tidak boleh diminum oleh orang yang pernah menjalani TRANSPLANTASI ORGAN.
   • Disclaimer :
     - Hasil yang didapat setiap individu berbeda tergantung dari berbagai faktor.
     - Informasi di atas / di bawah hanya digunakan sebagai referensi.
   
   Apa yang membuat produk ini Unik?
   • Memelihara kesehatan semua sistem diseluruh tubuh.
   • Mengandung Transfer Factor untuk membantu memelihara kesehatan tubuh.
   • Fitur NanoFactor Extract sehingga aman untuk dikonsumsi jangka panjang.
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   • Açai berries merupakan topnya antioksidan saat ini yang banyak mengandung kekuatan
phytonutrient antioksidan, asam amino, asam lemak esensial, flavonoid, asam ellagic dan
tannin yang semuanya mendukung sistem cardiovaskular sehat, pencernaan, saluran kencing
dan fungsi sistem imun
   • Blueberry mendukung kesehatan sistem pencernaan dan bekerja menormalkan respon
inflamasi
   • Elderberry bekerja menetralisir radikal bebas.
   • Laktoferin memasok protein susu yang penting sekali untuk sistem kekebalan tubuh.
   • Proses ekstraksi Transfer Factor yang bersumber dari telur dilindungi oleh hak paten US
6.468.534, dan proses menggabungkan Transfer Factor yang bersumber dari kolostrum sapi
dan kuning telur ayam dilindungi oleh hak paten US 6.866.868
   • Produk-produk 4Life Research masuk Physicians' Desk Reference (buku panduan para
dokter di Amerika) dari tahun 2003 hingga sekarang
   • Produk-produk 4Life Research telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan Rusia untuk
digunakan diseluruh rumah sakit & klinik di Rusia.
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