
4LIFE TRANSFER FACTOR® 
Belle Vie™

Kandungan Utama TF Belle Vie :

Fakta Unik TF Belle Vie :

Target produk yang dimiliki 4Life salah satunya adalah TF 
Bellevie.  Produk ini secara khusus diformulasikan untuk 
membantu menjaga kesehatan wanita.  Diperkaya dengan 
campuran khusus untukmendukung keseimbangan 
hormon dan fungsi sistempertahanan tubuh. Campuran 
khusus yang mengandung fitoestrogen dan antioksidan 
ini membantu mendukungkesehatan sistem endokrin dan 
fungsi selular sehat.

Campuran sayuran cruciferous (brokoli, kubis, kale),
ekstrak teh hijau, ekstrak biji flax, ekstrak kudzu,
Transfer Factor E-XF, ekstrak biji anggur, ekstrak red
clover, minyak cengkeh.

FAKTA UNIK MANFAAT
Efek sinergis dari :
4LifeTransfer Factor dan herbal pilihan

Mendukung 5 bagian kesehatan ;
• Menyeimbangkan hormon
• Detoksifikasi
• Pertumbuhan sel payudara yang sehat, serviks, uterus dan indung 

telur
• Antioksidan
• Sistem kekebalan tubuh 

Setiap kapsul mengandung :
50mg TF
429.3 mg herbal (9 jenis herbal)

Konsumsi 2 kapsul setiap hari setelah makan.

1 produk dengan manfaat dari 10 bahan

Hemat dan mudah dikonsumsi.

Campuran sayuran cruciferous (brokoli, kubis, kale),

Campuran ini terdiri dari brokoli, kubis, dan kangkung. Secara 
tradisional, ini telah digunakan untuk kesehatan payudara, tulang, dan 
gastrointestinal. *

• Membantu menjaga kesehatan sistem endokrin dan fungsi sel yang 
sehat *

• Membantu menjaga fungsi estrogen yang sehat *
• Mendukung pertumbuhan sel yang sehat *
• Mendukung detoksifikasi yang sehat *

EKSTRAK TEH HIJAU
Ekstrak daun Camellia sinensis
Camellia sinensis adalah tanaman yang digunakan untuk membuat 
berbagai macam teh. Secara tradisional, teh hijau telah digunakan 
untuk mendukung kesehatan payudara dan tulang, meningkatkan 
manajemen berat badan, dan menenangkan sakit perut. *

• Membantu detoksifikasi yang sehat *
• Sebagai Antioksidan *
• Membantu menjaga keseimbangan hormon 

yang sehat*

Ekstrak Biji Anggur (Vitis vinifera) • Mendukung keseimbangan hormon yang sehat *



Vitis vinifera adalah spesies tanaman anggur asli Eropa dan Asia. 
Selain mendukung kesehatan reproduksi wanita, biji anggur telah 
digunakan untuk membantu menjaga kesehatan kardiovaskular, 
payudara, dan glukosa darah.*

• Memiliki kekuatan antioksidan 50 kali lebih banyak daripada vitamin 
C * 2

TF BELLEVIE mengandung  4Life Transfer Factor dari ekstrak kuning 
telur ayam

PTF membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Mendidik 
sisitem kekewwbalan tubuh untuk mengenali, merespon dan 
mengingat musuh dalam tubuh. Membantu menyeimbangkan sistem 
kekebalan tubuh. 

TF BELLEVIE tercantum dalam buku Physicians’ Desk Reference (PDR) 
– referensi terkemuka bagi para profesional di industri kesehatan.

Melalui tahapan riset dan pengujian yang baik.
Hal ini dipastikan dalam Ww

Secara keseluruhan, manfaat yang bisa didapatkan 
dari TF BELLEVIE adalah :

*PERNYATAAN INI BELUM DIEVALUASI OLEH BPOM ATAU LEMBAGA KESEHATAN LAINNYA. PRODUK INI 
BUKAN UNTUK OBAT, MENYEMBUHKAN ATAU SEBAGAI PENANGANAN SUATU PENYAKIT.


