
PROARGI-9+
SITRUSBÆR-PORSJONSPOSER

Varenr. 92730

30 poser

Synergys fremste helseprodukt, ProArgi-9+, produseres 

ved hjelp av toppmoderne utstyr etter at råvarene har 

gjennomgått strenge testprosedyrer for kvalitetssikring. 

Hvert parti av ProArgi-9+ blir testet for forurensninger ned 

til trilliondels nøyaktighet. En av de viktigste bestanddelene 

i ProArgi-9+ er l-arginin, en forbindelse som studeres av 

mange forskere, og som kan bekrefte de helsemessige 

fordelene.

ProArgi-9+ inneholder seks viktige vitaminer: Vitamin 

C, vitamin D3, vitamin K, vitamin B6, vitamin B12, og 

folsyre. Alle disse spiller en viktig rolle i å støtte kroppens 

generelle ytelse. Vitamin C støtter normalt fungerende 

nervesystem og immunsystem, samtidig som det 

støtter opprettholdelsen av riktig energinivå og normal 

psykologisk funksjon. Vitamin B6, vitamin B12 og folsyre 

deler noen helsemessige fordeler med vitamin C, men 

støtter også dannelsen av røde blodceller og homocystein 

metabolisme. Vitamin K har flere fordeler isolert sett, som 

blant annet å støtte beinhelse og blodkoagulasjon.

Kombinasjonen av ingredienser i ProArgi-9+ ble 

omhyggelig formulert for å underbygge en eksepsjonelt 

god helse. Dette produktet er rent, potent og formulert for 

å hjelpe deg til å utløse potensialet ditt.

FORDELER

• Leveres i porsjonsposer som er lette å ta med seg når 

man er på farten 

• Smaksatt med en forfriskende sitrussmak 

• Inneholder vitamin C, som støtter riktig funksjon av 

nervesystemet og immunsystemet  

• Inneholder vitamin K, som støtter beinhelse og 

blodkoagulasjon 

• Inneholder vitamin B6, vitamin B12 og folsyre, som 

støtter dannelsen av røde blodceller og homocystein 

metabolisme

NØKKELINGREDIENSER

• L-arginin 

• L-citrullin 

• Folsyre

• Vitaminer: C, D3, K, B6, B12

ANBEFALT BRUK

Bland en pose (1 porsjon) i 240 ml vann. Ta to porsjoner per 

dag med Purify-programmet. Rør eller rist for å løse opp. 

Oppbevar på et kjølig og tørt sted.
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Snakk med legen din før bruk, i likhet med alle  andre ernæringsprodukter, spesielt hvis du er gravid, ammer eller har en medisinsk tilstand. Dette 
produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle eller forhindre sykdom.
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Mengde maksimal anbefalt daglig dose
for 1 pakke (9,83 gr. med pulver): % NRV*
L-arginin 5 g 
L-sitrullin 200 mg 
Vitamin C 60 mg 75%
Vitamin D 5 µg 100%
Vitamin B6 2 mg 143%
Vitamin B12 3 µg 120%
Vitamin K 20 µg 27%
Folsyre 200 µg 100%

* NRV = Næringsstoffreferanseverdier

Magnesium   400 mg (107%*)
Eplepektin  500 mg
Sviske-pulver  200 mg
* av referanseinntaket (RI)

Per 2 kapsler
(1620 mg)

Produktinformasjon Næringsstoff  
Mengde per anbefalt 
døgndose på 2 poser

Mengde per anbefalt 
døgndose på 4 poser

Energi 151.628 kJ/36.24 kcal 303.256 kJ/ 72.48 kcal
Fett  0 g 0 g
Karbohydrater      8.48 g 16.96 g
Kostfiber   6.94 g  13.88 g
Protein  0.54 g 1.08 g
Salt  15.52 mg 31.04 mg
Ingrediens   

Loppefrøskall      3132 mg 6264 mg
L-glutamin    2500 mg 5000 mg
Inulin (sikorirot ekstrakt)  2500 mg 2500 mg
Eplefiber 1800 mg 3600 mg
Psyllium husk (Loppefrøskall)   600 mg 1200 mg
Brokkoliblomst     300 mg 600 mg
Natrium-kobber klorofylliner   100 mg 200 mg
Epleekstrakt     30 mg 60 mg
Ekstrakt fra grønne teblader     15 mg 30 mg
Kålblader       8 mg 16 mg
Gulrot   8 mg 16 mg
Rødbet    8 mg 16 mg
Rosmarinblader     8 mg 16 mg
Tomat        8 mg 16 mg
Gurkemeierot       8 mg 16 mg
Olivenbladekstrakt       5 mg 10 mg
Druesteinekstrakt        5 mg 10 mg

Sink       7.5 mg (75%av RI*) 15 mg (150% av RI*)
* RI = Daglig referanseinntak for voksne 

Mengde per anbefalt 
døgndose på 2 poser

Mengde per anbefalt 
døgndose på 4 poser

Inulin (sikorirotekstrakt) 270 mg 810 mg
Bacillus coagulans 1 milliard KDE 3 milliarder KDE

Mengde per anbefalt dagsdose 1 kapsel 3 kapsler

Ingredienser

Per anbefalt døgndose på 
40 g (to måleskjeer) % av daglig RI*

% av daglig RI*

% av daglig RI*

Protein   20 g 
Fiber  4 g  
 fra
 Vannløselig vegetabilsk fiber 1,96 g 
 Ertefiber  0,24 g 
 Bambusfiber 0,36 g 

Fruktoligosakkarider: 921,3 mg 
Inulin (sikoriekstrakt) 52,95 mg 
Linfrøpulver 400 mg 
Riskli  136 mg  
Gulrotpulver 82,75 mg 
Agurkurtolje 40 mg  
Tranebærpulver  40 mg  
Brokkolipulver  40 mg 
Druesteinekstrakt 37,5 mg  
 fra proantocyanidiner 17 mg 
Pulver av svarte bønner 25,2 mg 
Adzukibønnepulver 2,8 mg 
Betaglukan 0,04 mg
   Mengde
Vitamin A  908 µg 114%
Vitamin D  3,5 µg 17%
Vitamin C  21 mg 11%
Tiamin (Vitamin B1) 0,5 mg 42%

Næringsstoff
Riboflavin (Vitamin B2) 0,6 mg 43%
Niacin  7 mg 44%
Vitamin B6 0,7 mg 50%
Folsyre  140 µg 70%
Vitamin B12 2,1 µg 84%
Biotin  105 µg 210%
Pantotensyre 3,5 mg 58%
Sink  5,25 mg 53%
Kobber  0,8 mg 80%
Mangan  0,7 mg 35%
Selen  24,5 µg 45%
Jod  52,5 µg 35% 
* RI = Daglig referanseinntak (voksne)

Mengde
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HVORFOR RENSE?

Mikrobiomet lider på grunn av giftige miljøer, næringsfattig mat og stressende, stillesittende livsstil. Denne lidelsen fører til en 

usunn balanse mellom gode og dårlige bakterier, som til slutt påvirker andre systemer i kroppen.

 

PURIFY KIT

ProArgi-9+ er ett av fem produkter i Purify Kit, som inkluderer en ukes forsyning av klinisk formulert ernæring for mikrobiomet. 

Bruk settets nøye konstruerte kosttilskudd og følg kostholdsretningslinjene for å støtte mikrobiomet ditt, og begynne din reise 

mot Elite Health.

OM SYNERGY ELITE HEALTH-PRODUKTENE

Elite Health er høyeste grad av velvære, der alderen ikke begrenser 

mulighetene. Vitenskapelig sett er Elite Health det samme som å ha en optimal 

metabolsk funksjon, og være i en tilstand der alle kroppens systemer presterer 

effektivt. Du vil ha energi til å se mer, gjøre mer og være mer, uansett hvilken av 

livets faser du befinner deg i.

Nye vitenskapelige funn har avdekket et fascinerende indre økosystem på innsiden av hver av oss, kalt mikrobiomet. Dette 

komplekse nettverket av bakterier, sopp og mikroflora ligger først og fremst i tarmen og påvirker helsen til andre systemer i 

menneskekroppen. Synergy WorldWide har nøye utviklet merkebeskyttede løsninger: Rense, styrke og beskytte. Enhver løsning 

starter med mikrobiomet.
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Snakk med legen din før bruk, i likhet med alle  andre ernæringsprodukter, spesielt hvis du er gravid, ammer eller har en medisinsk tilstand. Dette 
produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle eller forhindre sykdom.


