
Sp: Hvað er Purify hreinsunarátakið og hvað er Purify Kit 
hreinsunarlínan?
Sv: Purify (hreinsun) er fyrsta skrefið í áttina að því að öðlast 

framúrskarandi góða heilsu (Elite Health) en hana er aðeins 

hægt að öðlast með því að viðhalda heilbrigðri þarmaflóru. 

Purify hreinsunarátakið var fyrst og fremst hannað með 

þarmaflóruna í huga og með það fyrir augum að aðstoða 

við að hressa upp á jafnvægi hennar með því að eyða 

skaðlegum örverum og næra þær sem eru gagnlegar. Átakið 

stendur yfir í 7 daga og samanstendur af notkun Purify Kit 

afurðanna frá Synergy, eftirfylgni eftir ráðlögðu mataræði 

Purify átaksins og daglegri hreyfingu í 30 mínútur. Purify 

Kit hreinsunarlínan samanstendur af fimm vörutegundum: 

Biome DT, Biome Shake, Biome Actives, Body Prime og 

ProArgi-9+. Hægt er að fá allar upplýsingar um Purify 

hreinsunrátakið og Purify Kit hreinsunarlínuna í ELITE 

HEALTH PURIFY KIT handbókinni. 

Sp: Hvað á ég að gera til þess að búa mig undir Purify 
hreinsunarátakið?
Sv: Undirbúningur undir átakið er ekki nauðsynlegur þar 

sem því er ætlað að vera n.k. inngangur að því að öðlast 

framúrskarandi góða heilsu (Elite Health). Auðvitað eru kaup 

á Purify Kit hreinsunarlínunni frá Synergy, ásamt vandlegri 

athugun og skilningi á átakinu, tímasetning fyrir æfingar 

og hreyfingu og undirbúningur undir ráðlagt mataræði allt 

hjálpleg byrjunarskref. Dugnaðarforkurinn gæti búið sig undir 

Purify hreinsunatátakið með því að draga úr neyslu unninnar 

vöru, borða kolvetnisskertan mat og meira af fituskertu og 

prótíkríku fæði og tamið sér að ganga 5000 skref eða meira 

á dag.

Sp: Hvaða árangri ætti ég að búast við að verða vör/var 
við þegar ég fylgi Purify hreinsunarátakinu?
Sv: Purify hreinsunarátakið mun skila betri vellíðan, skýrari 

hugsun, meiri orku og einhverju þyngdartapi. Aðalmarkmiðið 

með átakinu er að bæta ásigkomulag þarmanna og ræsa 

endurbætur í þarmaflórunni.

Sp: Er Purify hreinsunarátakið megrunarkúr?
Sv: Nei, en þyngdartap er viðbættur ávinningur. Átakið 

er fyrst og fremst hreinsunarátak sem ætlað er að afeitra, 

hreinsa og koma jafnvægi á þarmaflóruna. 

Sp: Hefur Purify Kit hreinsunarlínan einhverjar 
aukaverkanir?
Sv: Einhver stöðlun mun eiga sér stað á fyrstu dögunum 

eftir að neysla Purify hreinsunarlínunnar hefst vegna magns 

trefjaefna í vörulínunni. Þar af leiðandi geta sumir fundið fyrir 

auknum þarmahreyfingum, þembu og auknu lofti en það er 

bara eðlilegt og ætti að minnka við áframhaldandi neyslu. 

Aukin loftmyndun gefur t.d. til kynna að átakið sé að virka 

og að örverurnar, sem geta bætt heilsuna, séu að braggast. 

Höfuðverkir og þreyta geta verið mögulegar aukaverkanir 

á fyrstu dögum 7 daga hreinsunarátaksins. Þessar 

byrjunaraukaverkanir geta ráðist af venjulegu mataræði 

neytandans og heilsu hans almennt. Ráðfærðu þig við lækni 

um hvers kyns áhyggjuefni varðandi mögulegar aukaverkanir.

Sp: Hvaða aðgerðir varðandi gæðaeftirlit Purify Kit 
hreinsunarlínunnar eru í gangi varðandi innihaldsefni og 
fullunnar vörur?
Sv: Sama gæðaeftirlit og krafist er varðandi allar vörur frá 

Synergy. Hver einstök framleiðslulota hráefnis og fullunninnar 

vöru gengst undir strangar prófanir frá byrjun til enda. Farðu 

inn á Synergy WorldWide vefsíðuna til að fræðast betur um 

þetta hárnákvæma gæðaeftirlit.

Sp: Get ég notað aðrar vörur frá Synergy á meðan á 7 daga 
Purify hreinsunarátakinu stendur?
Sv: Svarið við þessari spurningu fer eftir því hvaða vörur 

eru notaðar og í hvaða magni. Purify Kit hreinsunarlínan 

inniheldur öll nauðsynleg næringarefni, sem við þörfnumst 

daglega, og meðfylgjandi ráðleggingar varðandi mataræði 

segja til um viðeigandi magn svo að átakið geti heppnast 

sem best. Ráðfærðu þig við lækni varðandi sérstakar 

spurningar.

Sp: Get ég notað SLMsmart Health Shake heilsudrykkinn í 
staðinn fyrir Biome Shake í Purify Kit hreinsunarlínunni?
Sv: Biome Shake er kjörinn fyrir hreinsunarátak og var 

séstaklega hannaður í þeim tilgangi. Biome Shake er gerður 

úr áhrifaríku grænmetisprótíni, uppleysanlegu trejaefni 

og kolvetnisskertu innihaldi. Að auki inniheldur Biome 

Shake meltingarörvandi ensím sem eru góð fyrir jafnvægi 

þarmaflórunnar og starfshæfni hennar. 
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Sp: Þarf ég að fylgja ráðlagðri áætlun um mataræði sem 
Purify segir til um?
Sv: Já, algjörlega. Þeir sem fylgja valdlega eftir ráðlagðri 

áætlun um mataræði munu virkilega njóta góðs af því. Þeir 

sem breyta sínu venjulega mataræði að mestu leyti með 

því að fylgja ráðlögðu mataræði Purify áætlunarinnar, verða 

fyrir öðruvísi áhrifum en þeir sem þurfa ekki að breyta sínu 

venjulega mataræði eins mikið. Þeir sem venjast Purify 

áætluninni um mataræði eru betur undir það búnir að fást 

við lengri Elite Health heilsuátök í framtíðinni. 

Sp: Hvað á ég að gera við umframvörur eftir að hafa lokið 
7 daga Purify hreinsunarátakinu?
Sv: Þú annað hvort heldur áfram að taka þær samkvæmt 

ráðlögðum skömmtum eða deilir þeim með öðrum.

Sp: Hvað tekur við þegar ég hef lokið 7 daga Purify 
hreinsunarátakinu?
Sv: Haltu áfram að fylgja eftir Purify áætluninni um mataræði 

og settu æfingar eða hvers kyns hreyfingar í 30 mínútur í 

forgang á hverjum degi.  

Sp: Hversu oft get ég, eða ætti ég, að endurtaka 7 daga 
Purify hreinsunarátakið?
Sv: Byrjaðu á Purify hreinsuarátakinu áður en þú setur í 

gang nýtt heilsuátak og eftir talsvert þyngdartap. Purify 

hreinsunarátakið er frábær og áhrifarík leið til þess að breyta 

um mataræði og hefja nýtt tímabil með neyslu heilbrigðrar 

og næringarríkrar fæðu. Það er einnig nauðsynlegt að 

hreinsa líkamann eftir þyngdartap. Líkaminn losar sig við 

eiturefni á meða á megrun stendur, svo nánari hreinsun á 

fullkomlega rétt á sér til þess að eyða enn frekari eiturefnum. 

Einnig er hægt að endurtaka Purify hreinsunarátakið 

ársfjórðungslega.

Er Purify hreinsunarátakið hentugt fyrir grænmetisætur og 
er það veganvænt?
Sv: Allar vörur, sem tilheyra Purify Kit hreinsunarlínunni, 

eru veganvænar nema ProArgi-9+ sem er hentugt fyrir 

grænmetisætur.

Sp: Er Purify Kit hreinsunarlínan glútenfrí?
Sv: Innihaldsefnin sem við notum innihalda ekki glúten. Við 

hjá Synergy getum eiginlega og örugglega gengið út frá því 

að vörurnar í Purify hreinsunarlínunni séu glútenfríar í eðli 

sínu vegna samsetningar formúla þeirra og innihaldsefna. En 

starfsmenn okkar í gæðaeftirlitinu eru eins og er ekki að gera 

sérstakar glútenprófanir á hverri einstakri framleiðslulotu 

Purify hreinsunarlínunnar og þess vegna birtum við ekki 

fullyrðingar um að vörurnar séu glútenfríar. Við birtum aðeins 

þær fullyrðingar að við getum fúslega staðfest hreinleika 

sérhverrar framleiðslulotu fyrir sig í 100% tilvika sem er ekki 

algengt í þessum iðnaði en er eitthvað sem við erum stolt af.

Sp: Hvers vegna er hver skammtur af ProArgi-9+ svona 
lítill í Purify hreinsunarlínunni? 
Sv: Skammturinn af ProArgi-9+ í Purify Kit hreinsunarlínunni 

jafnast á við ráðlagðan dagsskammt sem kemur fram í 

innihaldslýsingu allra ProArgi-9+ afurðanna sem seldar eru í 

Bandaríkjunum.


