Suplementy diety

ARGI+™
podziału komórek. Natomiast witamina
K wspiera prawidłowe krzepni´cie krwi.
Wspólnie składniki te tworzà suplement
nowej generacji. Dodaj optymalne
zdrowie i kondycj´ do diety swojej
rodziny z pot´gà ARGI+™!
ZALECANE SPO˚YCIE:

doroÊli 1 miarka lub saszetka (10 g)
dziennie rozpuÊciç w szklance wody lub
dowolnego napoju, dobrze rozmieszaç.
L-arginina to aminokwas tak pot´˝ny,
˝e naukowcy okreÊlajà go mianem
„cudownej czàsteczki”. Arginina pełni
w naszym organizmie wiele funkcji
umo˝liwiajàcych jego prawidłowe
funkcjonowanie, nic wi´c dziwnego,
˝e budzi taki entuzjazm. Nowe
ARGI+™ zapewnia korzystne działanie
L-argininy, a witaminy C, B6, B12 i kwas
foliowy przyczyniajà si´ do zmniejszenia
uczucia zm´czenia i znu˝enia. Ponadto
witamina C pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia
właÊciwego funkcjonowania koÊci
i chrzàstki, wpływa korzystnie na prac´
układu nerwowego i odpornoÊciowego,
a tak˝e chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym.
Witamina D wpływa na prawidłowà
prac´ mi´Êni, bierze udział we
wchłanianiu wapnia. Witamina B6,
wspiera utrzymanie prawidłowego
metabolizmu białka i glikogenu, a tak˝e
reguluje aktywnoÊç hormonalnà.
Witamina B12 pomaga w produkcji
czerwonych krwinek i razem z kwasem
foliowym bierze udział w procesie

Produkt nie jest zalecany dla kobiet w cià˝y
i karmiàcych piersià. Osoby z problemami
zdrowotnymi przed u˝yciem powinny
skonsultowaç si´ z lekarzem.
Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji
do spo˝ycia w ciàgu dnia. Przechowywaç
w sposób niedost´pny dla małych dzieci.
ZawartoÊç sk∏adników w porcji dziennej

80 mg (100%*)

Witamina D 3 (jako cholekalcyferol)

5 mcg (100%*)

Witamina K 2 (jako menachinion)

20 mcg (27%*)

Witamina B 6 (jako chlorowodorek pirodyksyny)

1,4 mg (100%*)

Witamina B12 (jako cyjanokobalamina)

2,5 mcg (100%*)

Kwas foliowy (jako kwas pteroilomonoglutaminowy)

200 mcg (100%*)
5 g (–)

Forever™ Mieszanka owocowa

• L-arginina i kompleks
witamin
• Suplement nowej generacji

10 g

Witamina C (jako kwas L-askorbinowy)

L-Arginina

• Porcja ARGI+ wymieszana
z wodà pomaga twojemu
organizmowi lepiej
funkcjonowaç

114 mg (–)
* % zalecanego dziennego spo˝ycia

sproszkowany sok z czarnej porzeczki,
sproszkowany sok z owoców czarnego
bzu, sproszkowany sok z malin, sproszkowany sok z wiÊni, sproszkowany sok
z je˝yn, sproszkowany sok z borówki,
fosforan potasu – regulator kwasowoÊci,
kwas L-askorbinowy, D-ryboza, menachinon, cholekalcyferol, chlorowodorek
pirydoksyny, cyjanokobalamina, kwas
pteroilomonoglutaminowy.

SK¸ADNIKI:

L-arginina, maltodekstryna, kwas
cytrynowy, ksylitol - substancja
słodzàca, naturalny aromat owoców
leÊnych, dwutlenek krzemu - substancja
przeciwzbrylajàca, sukraloza – substancja słodzàca, ekstrakt ze skórek
winogron, ekstrakt z owoców granatu,
ekstrakt z czerwonych winogron,

OPAKOWANIE : 30 saszetek á 10 g

Kod:

473

Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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