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ProArgi-9+
SASZETKI –
SMAK CYTRUSOWO-JAGODOWY
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Flagowy produkt prozdrowotny firmy Synergy, ProArgi-9+, wytwarzany
jest przy użyciu nowoczesnego wyposażenia. Każda partia ProArgi-9+
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badana jest setki razy pod kątem zanieczyszczeń aż do poziomu cząstek
bilionowych. Jednym z podstawowych składników ProArgi-9+ jest
l-arginina, badana przez trzech amerykańskich naukowców, którzy w 1998
r. otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie jej niezwykłych właściwości zdrowotnych. ProArgi-9+ zawiera pięć
kluczowych witamin: witaminę C, witaminę D3, witaminę K, witaminę B6 i witaminę B12. Każda z nich wywiera
istotny wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu. Witamina C umożliwia normalne funkcjonowanie układu
nerwowego i odpornościowego, właściwą realizację funkcji fizjologicznych oraz zmniejszenie wyczerpania i
zmęczenia. Witaminy B6 i B12 odgrywają częściowo podobną rolę jak witamina C, ale oprócz tego posiadają
istotne znaczenie dla poprawnego tworzenia się czerwonych krwinek oraz metabolizmu homocysteiny. Witamina
K posiada własny zestaw korzyści odgrywając zasadniczą rolę w utrzymaniu zdrowych kości oraz zapobieganiu
tworzeniu skrzepów we krwi. Nasz produkt jest naturalnie słodzony przez extrat z liści stewii, zawiera kwas
foliowy oraz wyciąg z czerwonego wina.
Takie zestawienie składników ProArgi-9+ zostało pieczołowicie dobrane, żeby wspomagać zdrowie w wyjątkowy
sposób. Jest to produkt czysty, skuteczny i opracowany tak, aby pomóc Ci żyć życiem optymalnie.

INSTRUKCJA
Wsypać 1 porcję (1 saszetkę) do 240 mL wody. Zamieszać lub wstrząsać aż do rozpuszczenia. Sugerowana dawka
to 1 saszetka dziennie. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

ZALETY
• Dostępne w saszetkach zawierających gotową porcję, którą możesz wziąć ze sobą na podróż
• O orzeźwiającym, cytrusowym smaku
• Każda partia badana jest ponad 262 razy pod kątem czystości i mocy działania
• Zawiera witaminę C, która przyczynia się do właściwego funkcjonowania układu nerwowego i
odpornościowego
• Zawiera witaminę K, która pomaga zachować zdrowe kości i chroni przed tworzeniem skrzepów we krwi
• Zawiera witaminy B6 i B12, umożliwiające poprawne tworzenie się czerwonych krwinek oraz metabolizm
homocysteiny

OSTRZEŻENIE
Podobnie jak w przypadku każdego produktu spożywczego należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem w
przypadku ciąży, karmienia piersią, stwierdzenia wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych, lub przyjmowania
jakichkolwiek leków lub suplementów odżywiania. Produkt ten nie powinien zastępować zrównoważonej diety ani
zdrowego stylu życia.

