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e9
ENERGIJA Z L-ARGININOM
Vaše življenje nenehno zahteva energijo. Urniki so nabito polni z dejavnostmi
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in obveznostmi, ki zahtevajo, da nenehno dajete vse od sebe, celo takrat,
ko ste na koncu s svojimi močmi. Sredi napornega urnika boste morda
ugotovili, da ste že pred kosilom popolnoma brez energije, zaradi česar je
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skoraj nemogoče opraviti vse, kar še morate narediti.
Učinke Synergy e9 energijske formule krepijo L- arginin in mešanica
vitaminov B12 in B6, riboflavin, tiamin ter pantotenska kislina, vsaka od teh sestavin pa pripomore k normalnemu
energijskemu metabolizmu. Ta polna mešanica okusov vsebuje tudi naravne vire kofeina, vključno s semeni
guarane in ekstraktom yerba mate. Vse sestavine so varne in najvišje kvalitete ter vam nudijo nizkokalorični
stimulativni učinek, ko ga boste najbolj potrebovali.
Ta kombinacija sestavin je bila osnovana z namenom, da bi vam pomagala varno ohranjati energijo. Ne le, da
vitamina B12 in B6 ter pantotenska kislina pripomorejo k energijskemu metabolizmu, temveč tudi pomagajo
zmanjševati izčrpanost, obenem pa podpirajo normalno umsko delovanje. Ekstrakt yerba mate vsebuje lastnosti,
ki lahko okrepijo telo, obenem pa vam pomagajo, da se boste počutili bolj polni energije. Njegove poživljajoče in
osvežilne lastnosti igrajo vlogo pri obrambi pred umsko in telesno izčrpanostjo.
Danes obstaja na ducate hitrih rešitev za ljudi z malo energije, toda z e9 ste lahko prepričani, da uporabljate
izdelek, ki podpira vaš zdrav življenjski slog. Če se ne glede na uro dneva trudite ostati zbrani, pozorni in ohraniti
energijo, si pripravite eno porcijo e9 in uživajte ob njegovem osvežujočem okusu Piñe Colade.

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

KORISTI
• trajna, zdrava energija zaradi edinstvene, nizkokalorične sestave
• pripomore k normalnemu energijskemu metabolizmu
• igra vlogo pri zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti
• pripomore k normalnemu psihološkemu in umskemu delovanju
• podpira naravno zmožnost telesa pri proizvajanju energije
• vsebuje Synergyjevo osrednjo sestavino L-arginin
• je odličnega okusa Piñe Colade
• sladkan s sladilom steviozidom, ki se naravno pojavlja v listih stevije

OPOZORILO
Nosečnice in doječe matere ter osebe z znanimi zdravstvenimi težavami, se pred uporabo posvetujte z
zdravnikom. Prevelika količina kofeina lahko povzroči nervozo, razdražljivost, nespečnost in občasno hitro bitje
srca. Ni priporočljivo za otroke do 18. leta starosti. Svetujemo, da se pred uporabo vsakega hranljivega izdelka
posvetujete z zdravnikom, še posebej če ste nosečnica.

