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e9
ORKA MEÐ L-ARGINÍN
Lífið krefst stöðugrar orku. „Stundartaflan“ er full af allskonar athöfnum
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og skuldbindingum sem krefjast bæði skerpu og orku allan sólarhringinn,
jafnvel þegar þú ert við það að örmagnast. Á erilsömum degi gæti orkan
verið uppurin um hádegisbilið og enginn möguleiki á því að strika yfir neitt á
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listanum yfir minnisatriði dagsins.
Synergy e9 inniheldur l-arginín og einstaka blöndu af B12 og B6 vítamínum,
ásamt ríbóflavíni, þíamíni og pantóþensýru sem hvert fyrir sig stuðla að eðlilegum og heilbrigðum efnaskiptum.
Þessi bragðgóði orkudrykkur inniheldur einnig náttúrulegt koffín, guarana fræ og yerba mate þykkni. Hvert
einasta innihaldsefni er skaðlaust og í hágæðaflokki og með því að drekka e9 færð þú orkubúst/-skot sem
inniheldur lítið af hitaeiningum og hjálpar þér þegar mest ríður á. Þessi samsetning var hönnuð með það fyrir
augum að hjálpa þér að viðhalda eðlilegri orku. B12 og B6 vítamínin, ásamt pantóþensýrunni, stuðla ekki aðeins
að eðlilegum og heilbrigðum efnaskiptum; þau hjálpa til við að draga úr þreytu og styrkja eðlilega, andlega heilsu.
Yerba mate þykknið er gætt eiginleikum sem geta styrkt líkamann þannig að þér finnst þú vera orkumeiri. Hinir
örvandi og hressandi eiginleikar þykknisins eiga stóran þátt í að draga úr andlegri og líkamlegri þreytu.
Í dag eru á markaðnum fjöldinn allur af skyndilausnum við orkuleysi en þú mátt treysta því að e9 orkudrykkurinn
er sú vara sem hentar þínum heilbrigða lífsstíl. Það skiptir ekki máli á hvaða tíma dagsins þú neytir e9—ef þú
þarft að einbeita þér, vera með skerpuna, orkuna og þolið í lagi—þá blandaðu þér einn skammt af e9 og njóttu
ferskleika pina colada bragðsins um leið.

LEIÐBEININGAR
Blandið saman einum skammti (einum poka) af e9 og 240 ml af vatni. Hrærið í eða hristið þar til efnið hefur leyst
upp. Leiðbeinandi skammtur er einn poki á dag.

KOSTIR
• Viðheldur langtíma orku og inniheldur sérstaklega lítið af hitaeiningum
• Stuðlar að heilbrigðum/eðlilegum efnaskiptum
• Dregur úr þreytu og sleni
• Stuðlar að heilbrigðri andlegri heilsu
• Eykur andlega og líkamlega orku
• Örvar líkamann til að viðhalda eðlilegri framleiðslu á orku
• Inniheldur l-arginín sem er „flaggskip“ innihaldsefna Synergy
• Bragðast eins og pina colada eðaldrykkurinn
• Sykraður með stevía sætuefninu sem finnst í laufblöðum stevíu jurtarinnar

AÐVÖRUN
Hafðu samráð við heilsugæslu eða lækni áður en þú neytir e9 ef þú gengur með barn, ert með barn á brjósti eða
með einhvern sjúkdóm. Of mikil neysla koffíns getur valdið taugatitringi, pirringi, svefnleysi og á stundum hröðum
hjartslætti. e9 er ekki ætlaður börnum undir 18 ára aldri. Eins og alltaf þegar kemur að vörum sem innihalda
bætiefni er best að ráðfæra sig við lækni eða aðila innan heilsugeirans, sérstaklega ef þú átt von á barni eða ert
með barn á brjósti eða þjáist af einhverjum sjúkdómi.

