
PROARGI-9+
POKAR SEM INNIHALDA DUFT MEÐ 
SÍTRUSBERJABRAGÐI

Vörunúmer 92730

30 pokar

„Flaggskip“ heilsuafurðanna frá Synergy er ProArgi-9+ 

sem er framleitt með nýjasta tæknibúnaði sem völ er á í 

dag eftir að hráefnin hafa gengið í gegnum hárnákvæmar 

prófanir til þess að tyggja bestu gæði. Hver einstök 

framleiðslulota af ProArgi-9+ er prófuð til hins ýtrasta til að 

útiloka mengunarefni. Eitt aðal innihaldsefni ProArgi-9+ er 

l-arginín sem er efnasamband sem hefur verið rannsakað 

af fjölda vísindamanna sem hrósa heilsusamlegum kostum 

þess í hástert.

ProArgi-9+ inniheldur sex nauðsynleg vitamín: C-vítamín, 

D3-vítamín, K-vítamín, B6-vítamín, B12-vítamín og fólínsýru. 

Hvert þessara vítamína gegnir stóru hlutverki við að styðja 

við og styrkja frammistöðu líkamans. C-vítamínið stuðlar 

að eðlilegri starfsemi tauga- og ónæmiskerfis líkamans og 

styður einnig við og styrkir eðlilegt orkustig og eðlilega 

sálfræðilega starfsemi. Vítamínin B6, B12 og fólínsýran hafa 

nokkra sameiginlega kosti og C-vítamínið en stuðla auk 

þess að eðlilegri mótun rauðra blóðkorna og eðlilegum 

efnaskiptum. K-vítamínið hefur sjálfstæða kosti sem gegna 

mikilvægu hlutverki í viðhaldi heilbrigðra beina og eðlilegrar 

blóðstorknunar.

Samsetning innihaldsefna ProArgi-9+ var vandvirknislega 

mótuð til að styrkja framúrskarandi heilsu. Þessi vara er 

bæði fersk og áhrifarík og sett saman svo þú getir leyst 

möguleikana úr læðingi.

KOSTIR

• Fæst í þægilegum ferðapakkningum

• Frískandi bragð af sítrusávöxtum

• Inniheldur C-vítamín sem stuðlar að eðlilegri starfsemi 

tauga- og ónæmiskerfis líkamans

• Inniheldur K-vítamím sem stuðlar að viðhaldi heilbrigðra 

beina og eðlilegrar blóðstorknunar

• Inniheldur B6-vítamín og B-12 vítamín og fólínsýru 

sem stuðla að eðlilegri mótun rauðra blóðkorna og 

heilbrigðum efnaskiptum

HELSTU INNIHALDSEFNI

• L-arginín

• L-sítrúlín

• Fólínsýra

• C-, D3-, K-, B6-, B12-vítamín

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR

Blandaðu 1 poka (1 skammti) út í 240 ml af vatni. Taktu 2 

skammta á dag á meðan á Purify átakinu stendur. Hrærðu 

eða hristu þar til efnið hefur leyst upp. Geymist á köldum 

og þurrum stað.

INNIHALD

L-arginín, sýrur (sítrussýra, eplasýra), granateplasafi (Punica 

Granatum), náttúruleg bragðefni, l-sítrúlín, sílikon díoxíð 

(sem kemur í veg fyrir kekki) (Silicon Dioxide), D-ríbósi, 

þykkni úr vínberjahýði (Vitis Vinifera), l-askorbínsýra 

(C-vítamín), stevíólglýkósíð sætuefni (Steviol Glycosides), 

þykkni úr rauðum vínberjum (Vitis Vinifera), menakínón 

(K12-vítamín), fólínsýra, pýridoxín hýdróklóríð (B6-vítamín), 

kólekalsíferóli (D3-vítamín), sýanókóbalamín (B12-vítamín).           
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*Eins og með allar heilsuvörur, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni áður en neysla hefst, séstaklega ef um þungun er að ræða eða ef þú ert með 
barn á brjósti eða með einhvern sjúkdóm. Þessum vörum eru ekki ætlað að greina, meðhöhdla eða koma í veg fyrir sjúkdóma.



HVERS VEGNA HREINSUN?

Þarmaflóran líður fyrir eitrað umhverfi, næringarsnautt fæði, stressandi lífsstíl og kyrrsetu. Þessi þjáning endar með óheilbrigðu 

jafnvægi á milli heilbrigðra og óheilbrigðra baktería sem að lokum  hefur áhrif á öll kerfi líkamans.

 

PURIFY KIT HREINSUNARLÍNAN

ProArgi-9+ er ein af fimm vörutegundum Purify Kit hreinsunarlínunnar sem inniheldur einn vikuskammt af vísindalega 

samansettri næringu sem gerð er fyrir þarmaflóruna. Notið þessi fæðubótarefni, sem eru vandlega hönnuð, og fylgið 

leiðbeiningunum varðandi mataræðið til að styðja þarmaflóruna og hefja leiðina í áttina að framúrskarandi góðri heilsu (Elite 

Health).

ALLT VARÐANDI ELITE HEALTH VÖRURNAR

Framúrskarandi góð heilsa (Elite Health) er hátindur vellíðunar þar sem aldur 

stjórnar ekki getu. Vísindalega séð er góð heilsa eðlileg virkni efnaskipta, þ.e. 

þegar öll kerfi líkamans virka á árangursríkan hátt sem veitir þá orku sem við 

þurfum til að líta betur í kringum okkur, aðhafast meira og láta verða meira úr 

okkur án tillits til aldurs.

Nýlegar, vísindalegar uppgötvanir hafa svipt hulunni af stórkostlegu innra vistkerfi sem er í okkur öllum og kallast þarmaflóran. 

Þetta flókna kerfi, sem samanstendur af bakteríum, sveppum og örflóru er aðallega staðsett í þörmunum og hefur gríðarlega 

mikil áhrif á heilbrigði annarra kerfa líkamans. Synergy WorldWide hefur vandlega hannað eftirtaldar réttindavarðar lausnir: 

Hreinsa, styrkja og vernda. Hver einstök lausn beinist fyrst og fremst að þarmaflórunni.
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*Eins og með allar heilsuvörur, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni áður en neysla hefst, séstaklega ef um þungun er að ræða eða ef þú ert með 
barn á brjósti eða með einhvern sjúkdóm. Þessum vörum eru ekki ætlað að greina, meðhöhdla eða koma í veg fyrir sjúkdóma.


