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Misja Synergy WorldWide 
polega na tym, aby zmieniać 
życie ludzi na całym świecie 
oferując najbardziej innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie zdrowia 
o najwyższej jakości.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:



ESSENTIAL GREENS
Żelowa mieszanka zielonych roślin

Synergy Essential Greens zawiera 
energetyzujące glony, warzywa i zioła, 
a także chroniony naszym własnym 
patentem zestaw fitoskładników 
w wyjątkowej formie podawania - 
matrycy żelowej. Wiemy, 
że spożywanie wielu porcji 
owoców i warzyw dziennie 
jest ważne dla zdrowia, ale 
znalezienie czasu potrzebnego 
na ich kupowanie, przygotowa-
nie i spożywanie wcale nie jest 
takie proste. Synergy Essential Greens 
ułatwi Ci uzupełnianie niedoborów 
w Twojej diecie dzięki szerokiej gamie 
zielonych warzyw bogatych w składniki 
odżywcze i nasyconych orzeźwiającym, cytrynowo-mię-
towym smakiem. Wykorzystaj moc słońca z 
Essential Greens!

OMEGA-3
Żel zawierający niezbędne kwasy 
tłuszczowe

Synergy Omega-3 dostarcza 400 mg 
kwasów tłuszczowych, zarówno EPA, 
jak i DHA w wyjątkowej formie 
podawania - matrycy żelowej. 
Niezbędne kwasy tłuszczowe 
odpowiadają za właściwe 
działanie serca, ale nasz 
organizm może je uzyskać 
wyłącznie poprzez odżywianie. 
Jednym z najważniejszych natu-
ralnie występujących źródeł kwasów 
tłuszczowych EPA i DHA są ryby 
żyjące w zimnych morzach. Dlatego 
właśnie olej rybny Synergy Omega-3 
pochodzi z czystych wybrzeży Morza Beringa na Alasce i 
pozyskiwany jest w sposób przyjazny dla środowiska, co 
potwierdza certyfikat Marine Stewardship Council. Dzięki 

przyjemnemu cytrynowemu smakowi, w którym ani 
trochę nie czuć ryby, Synergy Omega-3 to szybki i 
łatwy sposób pozyskiwania tych kluczowych składni-

ków odżywczych.

MISTIFY
Żel superowocowo-witami-
nowy

Mistify łączy w sobie anty-
oksydacyjną moc 11 supero-
woców i witaminy B6 oraz 
chroniony naszym własnym 
patentem zestaw fi-
toskładników w wy-
jątkowej formie poda-
wania - matrycy żelowej. 
Dzięki potędze działania 
jagody acai, czerwonych 
winogron, borówek oraz wie-
lu innych owoców i ekstrak-
tów z nasion, Mistify dostarcza 
nam ważnych aminokwasów i 
elementów energetyzujących. Wygodne opakowa-
nie zawierające jedną porcję Mistify, o wyśmienitym 
smaku egzotycznych jagód to ładunek odporności, 
energii i wzmocnienie dla układu nerwowego, który 
świetnie współgra z naszym aktywnym trybem życia.

Item No. GS92672/IT92672 
Net Wt. 933g (30 x 31,1g)

Item No. GS92671/IT92671 
Net Wt. 954g (30 x 31,8g)

Item No. GS92673/IT92673 
Net Wt. 894g (30 x 29,8g)

KAŻDY INNOWACYJNY ŻEL ZAWIERA:

• Rygorystyczne testy składników dla 
osiągnięcia maksymalnego poziomu 
czystości, bezpieczeństwa i mocy

• Unikalna, właściwa budowa i system 
podawania

• Wygodne opakowanie, doskonałe podczas 
podróży oraz aby dzielić się produktem z 
innymi

• Dodatki smakowe, które sprawiają, że 
skuteczne i zdrowe składniki stają się nie 
tylko zjadliwe, ale naprawdę smaczne

INNOWACYJNE 
SUPLEMENTY Z MATRYCĄ 
ŻELOWĄ, KTÓRE 
TRAFIAJĄ W SAMO 
SEDNO ZDROWIA

Elite Health to zastrzeżony, naukowo opracowany 

program sformułowany tak, aby uwolnić twój potencjał 

poprzez trzy innowacyjne kroki – Oczyszczenie, 

Wzmocnienie i Ochronę. 

Produkty Synergy oparte na matrycy żelowej służą po to 

aby Chronić twoje zdrowie poprzez wspieranie różnych 

układów organizmu, dostarczając wysokiej jakości 

odżywianie, które w połączeniu z ćwiczeniami i zdrową 

dietą, optymalnie wspierają funkcje metaboliczne.  
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