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ProArgi-9+
PRIROČNI PAKETKI
OKUS CITRUSOV IN JAGODIČEVJA
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Synergyjev vodilni izdelek ProArgi-9+, ki izboljšuje zdravje, je izdelan z
najsodobnejšo tehnologijo. Vsak posamezni paket ProArgi-9+ se zaradi
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morebitnih okužb nekaj stokrat preveri vse do milijardnega delčka. Ena od
osnovnih sestavin v ProArgi-9+ je L-arginin, ki so ga raziskovali trije ameriški
znanstveniki in odkrili njegove velike zdravilne učinke, za kar jim je bila leta
1998 dodeljena Nobelova nagrada. ProArgi-9+ vsebuje pet pomembnih vitaminov: vitamin C, vitamin D3, vitamin
K, vitamin B6 in vitamin B12. Vsak igra pomembno vlogo pri podpiranju splošnega delovanja telesa. Vitamin C
pripomore k normalnemu delovanju živčnega in imunskega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju in
zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Vitamina B6 in B12 imata nekaj podobnih lastnosti kot vitamin C, obenem
pa igrata pomembno vlogo pri ustvarjanju rdečih krvničk in pri metabolizmu homocisteina. Vitamin K ima prav
tako svoj nabor koristi in igra ključno vlogo pri ohranjanju zdravih kosti in normalnega strjevanja krvi.
Kombinacija sestavin v ProArgi-9+ je bila s posebno pozornostjo sestavljena, da bi podpirala vaše čim boljše
zdravje. Ta izdelek je čist, učinkovit in sestavljen tako, da vam pomaga živeti polno življenje.

NAVODILA
Zmešajte 1 porcijo (1 paketek) v 240 ml vode. Premešajte ali pretresite, da se mešanica raztopi. Priporočena
dnevna količina je 1 paketek. Shranjevati v hladnem in suhem prostoru.

KORISTI
• Na voljo je v priročnih paketkih, ki jih lahko vzamete s seboj.
• Je osvežujočega okusa citrusov.
• Da bi zagotovili čistost in učinkovitost, je vsak paket preverjen 262.
• Vsebuje vitamin C, ki pripomore k normalnemu delovanju živčnega in imunskega sistema.
• Vsebuje vitamin K, ki pripomore k ohranjanju zdravih kosti in normalnega strjevanja krvi.
• Vsebuje vitamina B6 in B12, ki pripomoreta k normalnemu ustvarjanju rdečih krvničk in metabolizmu
homocisteina.

OPOZORILO
Svetujemo, da se pred uporabo vsakega hranljivega izdelka posvetujte z zdravnikom, še posebej če ste
nosečnica, trpite za laktozno intoleranco, oziroma imate znano zdravstveno težavo ali pa jemljete kakršna koli
zdravila oziroma prehrambna dopolnila. Ta izdelek ne bi smel nadomestiti uravnotežene prehrane in zdravega
življenjskega sloga.

