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Ti hamingju! Þú hefur nú tekið fyrsta skrefið í 

áttina að því að öðlast framúrskarandi góða heilsu 

(Elite Health) með því að kaupa Microbiome 

Purify Kit hreinsunarlínuna frá Synergy. Jákvæðar 

heilsufarsbreytingar byrja strax í dag með því að 

hefja þetta 7 daga hreinsunarátak og hrinda af stað 

ákjósanlegri heilsu til frambúðar. 
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HVAÐ ER FRAMÚRSKARANDI GÓÐ 
HEILSA (ELITE HEALTH)?
Framúrskarandi góð heilsa (Elite 
Health) er hátindur andlegrar og 
líkamlegrar heilsu, sem sagt toppurinn 
á tilverunni þar sem aldur stjórnar ekki 
getu. Vísindalega séð er góð heilsa 
eðlileg virkni efnaskipta, það er þegar 
öll kerfi líkamans virka eðlilega og á 
árangursríkan hátt og veita okkur þá 
orku sem við þurfum til þess að líta 
betur í kringum okkur, aðhafast meira 
og láta verða meira úr okkur án tillits 
til aldurs. Þetta þýðir að hefja sérhvern 
nýjan áratug full af nýjum metnaði. Góð 
heilsa veitir okkur frelsi til þess að lifa 
án takmarkana og það er einmitt með 
heilbrigðu hugarfari og heilbrigðum 
líkama sem við gerum okkur þetta frelsi 
ljóst. Við hjá Synergy getum hjálpað 
ykkur til að ná frábærum árangri.
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BYRJAÐ Á KJARNANUM: 
ÞARMAFLÓRUNNI

Í áratugi hafa næringarrík bætiefni hjálpað fólki hvað 
varðar hin ýmsu kerfi líkamans. Samt sem áður hafa 
þessar lausnir ekki nægilega beinst að því sem nú er talið 
vera grunnurinn að fullkominni heilsu. 

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 í þörmunum 
og hefur gríðarlega mikil áhrif á heilbrigði nánast allra 
kerfa lkamans. Í þarmaflórunni eru 90% þeirra frumna sem 
skapa okkur en aðeins 10% af frumum líkamans innihalda 
DNA erfðaefnið.

Þó svo örverur líkamans séu okkur nauðsynlegar til að 
geta lifað af, þá geta þær einnig verið skaðlegar heilsunni. 
Heilbrigði þarmaflórunnar hefur áhrif á heilastarfsemina, 
lundarfarið, ónæmiskerfið og meltingarveginn. Í raun 
þá eru þrír fjórðu þarmaflórunnar í þörmunum, sem er 
ástæðan fyrir því að vörurnar frá Synergy eru hannaðar 
með það fyrir augum að beina spjótum sínum að 
þarmaflórunni. 

Að vernda og styrkja heilbrigðar örverur er jafn mikilvægt 
og að eyða þeim sem valda skaða. Við hjá Synergy viljum 
hjálpa ykkur til að svo geti orðið með því að hreinsa 
þarmaflóruna. 
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FRAMÚRSKARANDI 
GÓÐ HEILSA ER 
MÖGULEG OG 
ÞARMAFLÓRA, SEM 
ER VEL NÆRÐ OG 
Í JAFNVÆGI, ER 
LYKILLINN AÐ ÞVÍ 
AÐ FÁ ÞVÍ ÁORKAÐ.
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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
Purify Kit hreinsunarlínan inniheldur vörur fyrir 7 daga hreinsunarátak; 
vörur sem eru klínískt samansettar sem næring fyrir þarmaflóruna. Notið 
þessi fæðubótarefni, sem eru einstaklega vandlega hönnuð, og fylgið eftir 
leiðbeiningunum um mataræði í áttina að framúrskarandi góðri heilsu 
(Elite Health).
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BIOME DT
Biome DT er nýtt fæðubótarefni 
sem inniheldur sínk, glútamín, 
psyllíum (trefjar, unnar úr 
jurtaríkinu), plöntuþykkni, duft og 
fræ. 

Ráðlagður skammtur: Blandaðu 2 
skammtur af Biome DT út í 240 ml 
af vatni. Drekktu 2 skammt tvisvar 
sinnum á dag.

BIOME SHAKE
Biome Shake er hristingur sem 
er ríkur af grænmetisprótíni og 
inniheldur nauðsynleg vítamín og 
steinefni. 

Ráðlagður skammtur: Drekktu 
1 skammt tvisvar sinnum á dag. 
Blandaðu 2 skeiðum af Biome 
Shake dufti út í 350-470 ml af 
vatni. Best er að nota hristara. 

HREINSUNARLÍNAN



HREINSUNARLÍNAN

BODY PRIME
Body Prime inniheldur einstaka blöndu af 
magnesíumi, eplapektíni og sveskjudufti. 

Ráðlagður skammtur: Taktu 2 hylki einu sinni á 
dag. Ef þú tekur meira en 2 hylki á dag getur það 
valdið hægðalosandi áhrifum.

Takið eftir: Eftir að þú hefur tekið Body Prime í 7 daga, 
það er á meðan á hreinsunarátakinu stóð, eru 38 
skammtar (það er 76 hylki) eftir í plastdollunni. Fylgdu 
ráðlögðum dagsskömmtum eftir þegar þú heldur áfram 
að nota vöruna.

BIOME ACTIVES
Biome Actives er ný formúla sem inniheldur inúlín 
(þykkni úr kaffifílsrót) og Bacillus coagulans, sem 
er staflaga baktería með háa mjólkursýrugerjun.

Ráðlagður skammtur: Taktu 3 hylki á dag; 1 hylki 
með morgunmatnum, 1 hylki með hádegismatnum 
og 1 hylki með kvöldmatnum. Hægt er að opna 
hylkin og dreifa innihaldinu yfir matinn eða blanda 
því út í drykki.

Takið eftir: Eftir að þú hefur tekið Biome Actives í 7 
daga, það er á meðan á  hreinsunarátakinu stóð, eru 3 
skammtar eftir (það er 9 hylki) í plastdollunni. Fylgdu 
ráðlögðum dagsskömmtum eftir þegar þú heldur áfram 
að nota vöruna.



PROARGI-9+
ProArgi-9+ er réttindavarin 
formúla sem inniheldur l-arginín, 
l-sítrúlín ásamt fimm viðbættum, 
nauðsynlegum vítamínum sem 
gerir hana enn áhrifaríkari.  

Ráðlagður skammtur: Blandaðu 1 
skammti út í 240 ml af vatni. Taktu 
2 skammta á dag.

Takið eftir: Eftir að þú hefur tekið 
ProArgi-9+ í 7 daga, það er á meðan á 
hreinsunarátakinu stóð, eru 16 skammtar  
eftir í pakkanum. Fylgdu ráðlögðum 
dagsskömmtum eftir þegar þú heldur 
áfram að nota vöruna.



MATSEÐILL SEM VIRKAR

Fylgdu nákvæmlega hreinsunarátakinu 
með bætiefnunum frá Synergy sem 
og viðmiðunarreglum varðandi góða 
næringu til að leysa möguleikana 
úr læðingi og með því öðlast 
framúrskarandi góða heilsu (Elite 
Health).

DAGLEG FÆÐUBÓTAREFNI

Body Prime
Taktu 2 hylki einu sinni á dag með 
kvöldmatnum

Biome Actives
Taktu 3 hylki á dag; 1 með 
morgunmatnum, 1 með hádegismatnum 
og 1 með kvöldmatnum

Biome Shake
Taktu 2 skeiðar (skeið fylgir með) 
tvisvar sinnum á dag; 2 með snarli um 
miðjan morgun og 2 með snarli um 
eftirmiðdaginn

Biome DT
Taktu 2 skammtur tvisvar sinnum á dag; 
2 með morgunmatnum og 2 með snarli 
um eftirmiðdaginn

ProArgi-9+
Taktu 1 skammt tvisvar sinnum á 
dag; 1 með hádegismatnum og 1 með 
kvöldmatnum
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FÆÐA SEM MÆLT ER MEÐ

Neyttu eftirfarandi fæðu sem er æskileg fyrir þarmaflóruna svo þú getir gert sem 
mest úr og náð bestum árangri með Purify Kit hreinsunarátakinu/hreinsunarlínunni. 

MJÓLKURVÖRUR
Sykurlaus möndlu- og kókósmjólk, jógúrt, kefír (mjólkurdrykkur unninn úr kúa-,
geita- og sauðamjólk, ásamt kefírgrjónum, sem er Kákásusgerillinn frægi) og 
sýrður rjómi

ÁVEXTIR
Epli, apríkósur, bananar, ber, kirsuber, greipaldin, vínber, kíví, mangó, melónur, 
nektarínur, appelsínur, ferskjur, perur, ananas, plómur og tangerínur

BELGJURTIR
Sojabaunir, þurrkaðar baunir, linsubaunir og kjúklingabaunir

PRÓTÍN
Fiskur, skelfiskur, nautakjöt, lambakjöt, alifuglakjöt, villibráð, egg, kotasæla, fitulítill 
ostur. Grænmetisætur/Vegan: Tófú, tempeh (gert úr gerjuðum sojabaunum), seitan 
(gert úr hveiti og er staðgengill kjöts), grænmetishamborgarar og hnetur

KRYDD OG BRAGÐBÆTAR
Þurrkaðar og ferskar kryddjurtir, allt krydd, sinnep, sítrónusafi og safi úr límónu, 
salsa, sojasósa og stevía sætuefni

GRÆNMETISFÆÐI
Fesk salatblöð, grænmeti (græni hlutinn á plöntum), eins og spínat, grænkál, 
ætiþistill, aspas, bambusreyr, baunaspíra, rófur, bok choy (tegund af kínakáli), 
spergilkál, rósakál, gulrætur, blómkál, seljurót, akúrka, eggaldin, fennill, hvítlaukur, 
grænar baunir, jicama (mexíkósk næpa/kartafla/rófa), blaðlaukur, sveppir, okra 
(svipuð agúrku en með minna vatnsinnihald), laukur, pipar, radísur, grænlaukur, 
skalotlaukur, snap pea (sykurbaunir), snjóbaunir (tegund af sykurbaunum), grasker, 
tómatar og vatnshnetur (water chestnut) 

GÓÐ RÁÐ
• Haltu þér frá ávaxtasafa, orku- og íþróttadrykkjum og gosdrykkjum. Drekktu 

mikið af vatni.
• Forðastu hitaeiningar og sykur sem kunna að felast í kryddi og sósum.
• Temdu þér matarskammt sem hentar þér þegar þú neytir hvort sem um er að 

ræða snarl eða heila máltíð. Hafðu gát á ráðlögðum matarskömmtum.
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DÆMI UM ÆSKILEGT MATARÆÐI
MORGUNMATUR
• 1 miðlungsstórt egg
• 1 bolla af spínati, snöggsteikt í 1 tsk. af ólífuolíu. Einnig hægt að 

steikja með eggi (eggjahræra)
• 1 hrein jógúrt með 1/4 bolla af ávöxtum, það er berjum eða 

miðlungsstóru epli (1 egg til viðbótar getur komið í staðinn 
fyrir jógúrtina)

Fæðubótarefni: 1 hylki Biome Actives 
 2 skammtur af Biome DT

SNARL UM MIÐJAN MORGUN
• 1 bolla af seljurót (1 stilkur)
• 1/2 bolla af berjum

Fæðubótarefni: 2 skeiðar af Biome Shake 

HÁDEGISMATUR
• 1 miðlungsstórt harðsoðið egg
• 1/2 bolla af rauðrófum í sykurlausum pækli
• 1/4 bolla af möndlum eða blönduðum hnetum
  
Fæðubótarefni: 1 hylki af Biome Actives
 1 skammtur af ProArgi-9+

EFTIRMIÐDAGSSNARL
• 1/2 bolla af berjum
• 1 bolla af niðurskornum gulrótum (í lengjur)

Fæðubótarefni: 2 skeiðar af Biome Shake
 2 skammtur af Biome DT

KVÖLDMATUR
• 1 miðlungsstórt kjúklingabrjóst
• 2 bolla af spergilkáli
• 30-60 g af blönduðu grænmeti
• 1 tsk af ólífuolíu 

Fæðubótarefni: 1 hylki af Biome Actives
 1 skammtur af ProArgi-9+
 2 hylki af Body Prime

Æskileg hreyfing: 
5000 skref á dag eða 30 mínútna göngutúr
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NÆRINGARGILDI

BIOME SHAKE

BIOME ACTIVES

BIOME DT

Innihald: Baunaprótín; sólblómaolía; náttúruleg vanillubragðefni; leysanlegar 
grænmetistrefjar; erýþrítól (hitaeiningarýrt, náttúrulegt sætuefni); 
ólígófrúktósi; þríglýseríð; sjávarsalt; flaxfræ; kalíum sítrat; natríum sítrat; 
baunatrefjar; hrísgrjónaprótín; xanthan gúmmí; stevíólglýkósíð; bambustrefjar; 
hrísgrjónahveitiklíð; gúargúmmí; gulrót; inúlín; askorbínsýra (C-vítamín); 
karragenan (unnið úr fjörugrasi); hjólkrónuolía; trönuberjaduft; spergilkál í 
duftformi; þykkni úr vínberjafræjum; duft úr svörtum baunum; bláberjaduft; 
níasínamíð (form B3-vítamíns); natríumselenít; A-vítamín palmítat; bíótín 
(vatnsleysanlegt vítamín); sínkoxíð; koparglúkónat; D-kalsíumpantóþenat; 
ergókalsífenól; fólínsýra; adzukibaunir; mangan súlfat; pýrídoxín HCL (B6-
vítamín); ríbóflavín (B2-vítamín); kalíumjoðíð; þíamín HCL (B1-vítamín); 
granatepladuft; sýanókóbalamín (B12-vítamín); duft úr þykkni vínberjahýðis; 
garbanzo baunaflögur; beta glúkani (fjölsykra, leysanlegar trefjar).

Innihald: Psyllíum hýði; inúlín (þykkni úr kaffifífilsrót); l-glútamín; eplatrefjar. 
Þykkingarefni: Arabískt gúmmí; gúargúmmí; flaxfræ. Ýruefni: Sírtónusýra. 
Bragðefni: Spergilkál. Litarefni: Koparfléttur af blaðgrænu. Sætuefni: 
Stevíólglýkósíð; eplaþykkni; sínk sítrat; laufaþykkni úr grænu tei; túrmerikrót; 
tómatur; rósmarín; rauðrófa; hvítkálsrót; hvítkál; þykkni úr vínberjafræum; 
ólífulaufaþykkni.

Innihald: Inúlín (þykkni úr kaffifífilsrót); húðunarefni (lyf): Hýdroxýpropýl 
metýlsellulósi; bacillus coagulans (staflaga baktería með háa 
mjólkutsýrugerjun); sílikon díoxíð (sem kemur í veg fyrir kekki): 
Magnesíumsölt af fitusýrum; kísildíoxíð.
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NÆRINGARGILDI

PROARGI-9+

BODY PRIME

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).            

Innihald: Magnesíumoxíð; duft úr 
eplapektíni (Malus Domestica Borkh., 
Fruit); sveskjuduft (Prunus Domestica 
L., Fruit); húðunarefni (Hydroxipropyl 
Methyl Cellulose); sílikon díoxíð 
(sem kemur í veg fyrir kekki): 
Magnesíumsölt af fitusýrum.
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NÚ ERTU TILBÚIN/N TIL AÐ 
HEFJA LEIKINN. 
Þetta er bæði mikilvægur og 
spennandi þáttur í áttina að 
framúrskarandi góðri heilsu 
(Elite Health). Það er mikilvægt 
að þú skuldbindir þig til þess að 
halda átakinu til streitu; helltu 
þér út í verkefnið og fylgstu vel 
með því hvernig umbreytingin 
þróast. Með því að ljúka Purify Kit 
hreinsunarátakinu frá Synergy, 
munt þú ljúka upp dyrum 
að næsta áfanga í áttina að 
framúrskarandi góðri heilsu (Elite 
Health) og stefna á umtalsverðar 
og varanlegar breytingar varðandi 
bæði heilsuna og lífið sjálft.
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