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e9
Vitamiineja, aminohappoja ja yrttejä
sisältävä ravintolisä
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Energiaa tarvitaan jatkuvasti. Kiireiset aikataulut ja monenlaiset vastuut
edellyttävät, että olet parhaimmillasi vuorokauden ympäri – myös silloin,
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kun olet väsynyt. Kiireisen päivän keskellä saatat huomata energiatasosi
laskeneen liian alhaiseksi jo ennen lounasta, mikä voi estää sinua
suoriutumasta kaikista päivän tehtävistä.
Synergyn e9 edistää tehokkaasti normaalia energiantuotannon aineenvaihduntaa. e9 sisältää yhdeksää eri
aminohappoa mm. l-arginiinia. Se sisältää myös yrttiuutteita sekä useita vitamiineja: B12- ja B6-vitamiinia,
riboflaviinia, tiamiinia ja pantoteenihappoa. Hyvänmakuinen koostumus sisältää guaranan siemen-uutetta ja Yerba
Mate-uutetta, jotka ovat luonnollisia kofeiinin lähteitä. Kaikki ainesosat ovat turvallisia ja korkealaatuisia, ja tuote
on vähäkalorinen.
e9:n ainesosien yhdistelmä auttaa pitämään energiatason normaalina turvallisesti. Sen lisäksi, että B12-ja B6vitamiini yhdessä pantoteenihapon kanssa edistävät normaalia energiantuotannon aineenvaihduntaa, ne myös
auttavat ehkäisemään väsymystä tukemalla normaalia henkistä toimintakykyä. Yerba Mate-uute vahvistaa
elimistöäsi ja saa sinut tuntemaan itsesi energisemmäksi. Sen stimuloivat, uudistavat ja virkistävät ominaisuudet
torjuvat henkistä ja fyysistä väsymystä.
Markkinoilla on nykyisin kymmeniä erilaisia pikaratkaisuja väsymykseen, mutta e9:ää käytettäessäsi voit olla
varma siitä, että käyttämäsi valmiste sopii terveelliseen elämäntapaasi. Kun haluat pysyä tarkkaavaisena,
keskittyneenä ja energisenä, sekoita itsellesi annos e9:ää ja nauti sen virkistävästä, trooppisesta mausta.

OHJEET
Lisää 1 annos (1 annospakkaus) 240 ml:aan vettä ja sekoita kunnes jauhe on liuennut. Suositeltu annos on 1
annospakkaus vuorokaudessa. Voit myös aloittaa puolikkaalla annoksella.

HYÖDYT
• Tarjoaa pitkävaikutteista, terveellistä energiaa ainutlaatuisen vähäkalorisen tuotteen avulla
• vähentää väsymystä ja uupumusta
• edistää normaalia energiatuotannon aineenvaihduntaa
• ylläpitää normaalia henkistä ja psyykkistä toimintakykyä
• tukee kehon luonnollista energiantuotantoa
• sisältää l-arginiinia
• hyvänmakuinen

HUOMIO
Jos olet raskaana, imetät tai sinulla on jokin sairaus, kysy neuvoa terveydenhuoltoalan ammattilaiselta ennen
tuotteen käyttöä. Liika kofeiini voi aiheuttaa hermostuneisuutta, ärtyneisyyttä, unettomuutta ja toisinaan sydämen
sykkeen nousua. Tätä valmistetta ei suositella lapsille.

