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4Life Transfer Factor® MalePro®
Voor de man :
Ondersteuning prostaat functie en ondersteuning urinewegen
 Ondersteunt de gezondheid van de prostaat *
 Ondersteunt de urinaire(plas) functie *
 Biedt endocriene(hormoon) ondersteuning voor mannen *
 Biedt antioxidant ondersteuning *
Antioxidanten vangen vrije radicalen weg. Dit zijn agressieve stoffen die in
ongunstige gevallen schade kunnen geven aan cellen en weefsels. Zo kunnen
antioxidanten helpen tegen deze beschadiging en daarmee mogelijk op de lange
termijn ziekten als kanker en hart- en vaatziekten voorkomen.

Male Pro bevat o.a.
 Saw Palmetto ( zaagbladpalm / dwergpalm )Lycopene (
anti-oxidant )
 Isoflavones ( bescherming van de prostaat – kan het risico
op vorming van prostaatkanker verkleinen )
 Mineralen zink, calcium, selenium
 Ondersteunt immuun systeem met Transfer Factor Ultra
Factor & Ovo Factor
 en meer ( o.a. broccoli en brandnetel )
Belangrijke Kenmerken
 4Life Transfer Factor® MalePro® is een Targeted Transfer
Factor-product en is specifiek samengesteld om de
prostaatgezondheid van de man te ondersteunen. *
 Male Pro is rijk aan ingrediënten om de prostaat te
ondersteunen en de gezondheid van het endocriene
systeem te bevorderen.*
 MalePro bevordert de immuniteit op cellulair niveau, gezonde urinaire functie en algemene prostaatgezondheid *
 Het is aangetoond dat gemengde isoflavonen van Kudzu
en soja de gezondheid van de prostaat bevorderen en
helpen om gezonde functies in het hele lichaam te
behouden. *
Wist je dat?
De prostaatklier is een essentieel onderdeel van het endocriene en
reproductieve systeem van een man. Het heeft ongeveer de grootte
van een walnoot en zit onder de blaas, rond de urethra(urinebuis).
1e lijns ondersteuning : gezondheid van de man *
2e lijns ondersteuning : immuun systeem, antioxidant *
Inhoud : 90 softgels – 1 tot 3 p/d met voldoende water tenzij
anders voorgeschreven. Raadpleeg de aanwijzingen in het
nederlands op de verpakking.

* Verklaring op de website van 4Life : * These statements have not been evaluated by the (USA) Food & Drug Administration. This
product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
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