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Synergyn suosituimman terveysvaikutteisen tuotteen ProArgi-9+
valmistuksessa käytetään huippuluokkaisia laitteistoja. Jokainen ProArgi-9+

1 COLORg
WHITE

-tuote-erä käy läpi satoja testejä, joissa tuote testataan biljoonasosien
tarkkuudella epäpuhtauksien varalta. Yksi ProArgi-9+:n tärkeimmistä
ainesosista on l-arginiini. Vuonna 1998 kolme amerikkalaista tutkijaa sai
Nobelin palkinnon tutkimuksesta, jossa havaittiin l-arginiinin laajat terveysvaikutukset. ProArgi-9+ sisältää viittä
elimistölle tärkeää vitamiinia, nimittäin C-, D3-, K-, B6- ja B12-vitamiineja. Jokaisella niistä on tärkeä tehtävä
elimistön suorituskyvyn kannalta. C-vitamiini vaikuttaa hermo- ja immuunijärjestelmän toimintaan ja henkiseen
hyvinvointiin, piristää ja vähentää yleistä väsymyksen tunnetta. B6- ja B12-vitamiineilla on joitain C-vitamiinin
kaltaisia terveysvaikutuksia, mutta erityisesti ne vaikuttavat punaisten verisolujen tuotantoon ja homokysteiinin
aineenvaihduntaan. K-vitamiini vaikuttaa terveyteen monella tavoin hyödyllisesti. Se on erityisesti luuston
terveyteen ja normaaliin veren hyytymiseen vaikuttava vitamiini.
ProArgi-9+:n ainesosien yhdistelmän taustalla ovat tarkat tutkimukset, joiden perusteella luotiin tämä tehokkaasti
terveyteen vaikuttava huipputuote. Puhtaan ja tehokkaan tuotteen koostumus on suunniteltu tukemaan
terveellistä elämäntapaa.

KÄYTTÖOHJEET
Sekoita 1 annos (1 annospussi) 2,4 desilitraan vettä. Sekoita tai ravista, kunnes jauhe on kokonaan liuennut veteen.
Suositeltava määrä on 1 annospakkaus vuorokautta kohti. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.

EDUT
• Pakattu kerta-annospakkauksiin, jotka on helppoa kuljettaa mukana
• Raikas sitrushedelmän maku
• Jokaisen tuote-erän puhtaus ja teho varmistetaan testaamalla se yli 262 kertaa
• Sisältää C-vitamiinia, joka on välttämätön hermoston ja immuunijärjestelmän toimintaan vaikuttava
vitamiini
• Sisältää K-vitamiinia, joka vaikuttaa luiden vahvuuteen ja ylläpitää normaalia veren hyytymistaipumusta
• Sisältää B6- ja B12-vitamiineja, jotka vaikuttavat punaisten verisolujen tuotantoon ja homokysteiinin
aineenvaihduntaan

HUOMAA
Jos olet raskaana tai imetät, tai jos sinulla on todettu jokin pitkäaikaissairaus, tai jos käytät säännöllisesti mitä
tahansa lääkitystä tai ravintolisiä, ota yhteyttä lääkäriisi, ennen kuin aloitat minkä tahansa uuden ravintolisän
säännöllisen nauttimisen. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan tasapainoista ja terveellistä ruokavaliota.

