
4LIFE TRANSFER FACTOR® 
CV
Transfer Factor CV merupakan salah satu target produk 
milik 4Life.  Produk ini memiliki manfaat yang baik untuk 
menjaga kesehatan Jantung dan menjaga sirkulasi darah 
dapat berjalan dengan lancar. Produk ini juga memiliki 
antioksidan dan membantu menjaga daya tahan tubuh.

Kandungan Utama TF Vitamin & 
Mineral Complex :

Fakta Unik TF CV :

Bawang putih, hawthorn, butcher’s broom, beras
ragi merah, bit merah, ginkgo biloba, polygonum
cuspidatum.

FAKTA UNIK MANFAAT

Efek Sinergis dari:- 
4LifeTransfer Factor
 Herbal pilihan

Dukungan untuk : 
• Fungsi Kekebalan Tubuh
• Fungsi Jantung
• Tekanan Darah
• Peredaran Darah
• Kadar Kolesterol
• Tingkat Homosistein

Masing-masing kapsul terdiri dari:-
50 mg TF
12 jenis vitamins & mineral

1 kapsul per hari setelah makan 

1 (satu) produk dengan manfaat dari 
21 bahan.

Mudah untuk dikonsumsi dan hemat

Campuran yang dipatenkan:
• Beras Ragi Merah
• Gingko Biloba
• Hawthorn
• Bawah Putih
• Resveratrol
• Akar Bit
• Butcher’s Broom

• Beras Ragi Merah membantu mengurangi kolesterol 
dan kadar trigliserida.

• Ginkgo Biloba dan Resveratrol membantu 
mengencerkan darah dan mengurangi kekakuan 
trombosit.

• Hawthorn, Bawang Putih dan Jahe membantu 
melemaskan pebuluh darah dan menurunkan tekanan 
darah.

TF Vitamin & Mineral Complex mengandung  4Life 
Transfer Factor dari ekstrak kuning telur ayam

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

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

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



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

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


