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Transfer Factor® Plus™ Tri-Factor™ Formula - 90kaps.
 

Cena: 379,00 pln

Opis słownikowy

Producent 4Life

Opis produktu
 

Transfer Factor® Plus™ Tri-Factor™ Formula jest środkiem o dużej sile działania przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i nie koliduje
z żadną inną terapią farmakologiczną.

Zastosowanie:

Transfer Factor Plus przywraca naturalne funkcje układowi odpornościowemu poprzez jego immunorekonstrukcję, zwiększając
ilościowo, jakościowo, jak i czynnościowo populację komórek obronnych organizmu. To właśnie odróżnia go od np. antybiotyków, które
wyręczają układ obronny organizmu, niosąc ponadto skutki uboczne lub jeszcze innych środków o działaniu jedynie aktywującym
posiadane komórki odpornościowe w organizmie, a nie zwiększającymi ich liczebności.

Stosowanie Transfer Factor Plus znacznie zwiększa kompletność układu immunologicznego organizmu w zwalczaniu wielu chorób
przewlekłych z nowotworami włącznie, np:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- chronicznych infekcji wirusowych, bakteryjnych, pasożytniczych i grzybiczych, nie poddających się leczeniu farmakologicznym,
- wszelkich postaci chorób alergicznych włączając: astmę, egzemy, dermatozę, łuszczyce
- rozrostów łagodnych i rozrostów złośliwych (rak, chłoniak, białaczka...)
- stwardnienia rozsianego, chorób reumatycznych, artretyzmu, tocznia, cukrzycy typu I, II i wielu innych chorób autoimmunologicznych
- wirusowego zapalenia wątroby (WZW) np. typu C, hemofilii, autyzmu, schizofrenii, depresji i choroby Alzheimera
- chorób nowotworowych oraz łagodzi przebiegi chemioterapii i radioterapii.

W skład wchodzą preparatu wchodzi 300 mg formuły Transfer Factor Tri-Factor™ Formula, 829,9 mg kompleksu Cordyvant™ w tym 10
mg cynku w postaci siarczanu mono-L-metioniny cynku.

Sposób użycia: spożywać trzy (3) kapsułki dziennie z 240 ml wody.

 

Właściwości:

- wzmacnia odporność w najbardziej efektywny sposób dzięki czynnikom przenoszenia (transfer factors) pochodzącym z siary bydlęcej i
żółtka kurzego.

- dodatkowo wzmacnia odporność immunologiczną oraz pobudza funkcjonowanie gruczołu grasicy poprzez odżywcze, wzmacniające i
stymulujące działanie prawnie chronionej mieszanki 4Life Cordyvant™ wchodzącej w jego skład.

- w niezależnych badaniach stwierdzono, że powoduje wzrost aktywności komórek odpornościowych o 437 %.

Produkt odpowiedni dla osób dorosłych, które nie są alergikami, a w szczególności nie są uczulone na którykolwiek ze składników
kompleksu Cordyvant (patrz sekcja: Składniki i/lub Informacje o alergenach).

 

Składniki:

4Life Tri-Factor™ Formula (wyprodukowana z siary krowiej (mleka) i żółtka jaja), heksafosfan inozytolu, nasiona soi w proszku (Glycine
max L. Merr.), stabilizator (hydroksypropylometyloceluloza), wyciąg z grzybni kordycepsa chińskiego (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo),
sfermentowane drożdże piekarskie, siarczan mono-L-metioniny cynku, wyciąg z grzybni pieczarki brazylijskiej (Agaricus blazeii ), liść
aloesu w proszku (Aloe barbadensis), wyciąg z owsa (Avena sativa L.), wyciąg z liścia drzewa oliwnego (Olea europaea L.), aromat ze
skórki cytrynowej, wyciąg z grzybni twardziaka jadalnego (shiitake) (Lentinula edodes (Berk) Pegler), wyciąg z grzybni żagwicy
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listkowatej (maitake) (Grifola frondosa S.F. Gray), woda.

Cordyvant™

- grzyby shiitake - wyciąg z grzybni twardziaka jadalnego (Lentinula edodes (Berk) Pegler)
- grzyby maitake -  wyciąg z grzybni żagwicy listkowatej (Grifola frondosa S.F. Gray)
- sfermentowane drożdże piekarskie
- kordyceps chiński - wyciąg z grzybni kordycepsa chińskiego (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo)
- pieczarka brazylijska - wyciąg z grzybni pieczarki brazylijskiej (Agaricus blazeii)
- nasiona soi w proszku (Glycine max L. Merr.)
- wyciąg z owsa (Avena sativa L.)
- wyciąg z liścia drzewa oliwnego (Olea europaea L.)
- liść aloesu w proszku (Aloe barbadensis), 
- kwas fitowy, czyli heksafosforan inozytolu (naturalny składnik wielu zbóż)
- siarczan mono-L-metioniny cynku

 

Produkt zawiera składniki wyprodukowane z mleka krowiego, jaj kurzych, nasion soi.

 

Opakowanie: 90 kapsułek
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