
STUDENT
«Lange forelesninger, timevis med lesing og 

vanskelige eksamener – det er slitsomt å gå på 
universitetet! E9 holder meg våken når jeg sitter 
på sene kvelder og pugger til eksamen, som jeg har 
gruet meg til hele semesteret. Fordi e9 blandes 
med vann, holder jeg meg sunn og får i meg nok 
væske, samtidig som kroppen får det den trenger 
for å holde seg våken på forelesninger. Etter disse 
harde ukene har jeg fremdeles nok energi til å 
være sammen med venner!»

MOR
«Jeg elsker barna mine høyere enn alt, men det 

er slitsomt å være mamma til tre små. Jeg 
elsker hvor praktisk e9 er når jeg begynner å bli 
sliten midt på dagen. Jeg har alltid en pakke i 
vesken som sikkerhetsnett. Det er greit å vite 
at litt ekstra energi alltid er tilgjengelig når jeg 
trenger det. E9 hjelper meg å holde tritt med 
familien hele dagen – få barna klare til skolen 
om morgenen, kjøre til ettermiddagsaktiviteter, 
få dem i seng om kvelden.»

IDRETTSUTØVER 
«Som idrettsutøver er jeg veldig forsiktig med hva jeg putter i kroppen, men jeg stoler på at e9 

hjelper meg med å klare de ekstra repetisjonene på slutten av en krevende treningsøkt. Med 
bare 20 kalorier og null kunstige søtningsmidler får jeg ekstra energi før treningen, uten at det 
går ut over de ernæringsmessige målene jeg har satt meg. Med viktige vitaminer, som B6 og B12, 
og en aktiv blanding av guarana og grønn te, vet jeg at jeg tilfører kroppen energi som er mild, 
men effektiv.» 

SYKEPLEIER
«I mitt yrke er det ikke rom for feil, uansett 

hvor trett jeg måtte være. E9 er en enkel 
måte å gi arbeidsdagen et lite løft på. Jeg 
føler meg klar for alt, selv på de siste 
timene av lange arbeidsskift. E9 inneholder 
også l-arginin, et molekyl med kraftige 
positive helsevirkninger, og vitaminer som 
er et viktig tilskudd for god helse i en aktiv 
hverdag.»

SYNERGY-TEAMMEDLEM
«Jeg reiser rundt i hele Europa og utvikler virksomheten min 

og deltar på Synergy-arrangementer. Du finner alltid e9 i 
bagasjen min, fordi enkeltpakningene lett kan deles ut til nye 
kontaktpersoner, pluss at det bekjemper tretthet på lange 
arbeidsdager. E9 er en enkel måte å presentere 
Synergy-muligheten og produktserien på for potensielle 
distributører og kunder – alle kan trenge mer energi. Det at 
koffeinet i e9 stammer fra naturlige kilder som guarana, gjør 
tilskuddet enda mer attraktivt, og er en flott introduksjon til 
Synergys andre tilbud.»

ALLSIDIGHETEN ER VIKTIG


