Výživa

FOREVER ARGI+™
L-arginín & vitamínový komplex

L-arginín je aminokyselina s takým silným
účinkom, že vedci ju nazývajú „zázračná
molekula“. A oprávnene, pretože L-arginín sa
v našom organizme premieňa na oxid dusnatý,
molekulu, ktorá napomáha uvoľňovať cievy
a rozširovať ich, takže potom nimi môže lepšie
prúdiť krv. Lepší prietok krvi podporuje mnoho
dôležitých funkcií v našom organizme – napr.:

celého vášho tela. Prispejte k zdravšej výžive
svojej rodiny pomocou sily L-arginínu!

• optimálne hodnoty krvného tlaku,
• celkový dobrý stav kardiovaskulárneho systému,
• imunitu,
• rast svalov,
• rast a regeneráciu kostí a tkanív,
• sexuálnu funkciu u mužov,
• metabolizmus tukov a glukózy,
• produkciu hormónu, ktorý spomaľuje starnutie
organizmu a mnoho ďalších funkcií.

energetická hodnota

Keďže L-arginín má toľko priaznivých účinkov
na naše zdravie, niet divu, že vyvoláva toľko
záujmu. Nový prípravok ARGI+ obsahuje
okrem veľmi účinného L-arginínu tiež:

L-arginín

• granátové jablko – známe svojimi silnými
antioxidačnými vlastnosťami,
• extrakt z červeného vína – pomáha udržiavať
optimálnu hladinu cholesterolu,
• extrakt z hroznových šupiek a bobúľ pre zdravie
kardiovaskulárneho a imunitného systému.
Tieto zložky spolu vytvárajú výživový doplnok
novej generácie, ktorý zlepšuje zdravotný stav
celého organizmu. Jedna dávka prípravku
ARGI+ zmiešaná s vodou, alebo vaším
obľúbeným aloe nápojom, zlepšuje výkonnosť

Ú D A J E

O

ODPORÚČANÝ SPÔSOB POUŽITIA:
Užívajte jednu dávku prípravku ARGI+™
zmiešanú s približne 250 ml vody alebo iného
nápoja raz denne.

D O P L N K U

Dávka: 1 zarovnaná odmerka (10 g)
Počet dávok v balení: 30

OBSAH:
30 dávok

Množstvo na dávku %ODD

celkové sacharidy
cukry

33 kcal

2%

2g

1%*

0g

vitamín C (ako kyselina askorbová)

**

80 mg

100%

vitamín D3 (ako kolekalciferol)

5 µg

100%

vitamín K2 (ako menachinón)

20 µg

100%

vitamín B6 (ako pyridoxínhydrochlorid) 1,4 mg 100%
vitamín B12 (ako kyanokobalamín)
foláty (ako kyselina listová)

2,5 µg 100%
200 µg

100%

5 g

patentovaná ovocná zmes Forever®

**

220 mg

**

výťažok z hroznových šupiek, výťažok z granátových
jabĺk, extrakt z červeného vína,

sušená

šťava z

plodov: bazy, malín, višní, černíc, čiernych ríbezlí, a
brusníc.

• L-arginín je známy ako „zázračná
molekula“
• patentovaná zmes ovocia zintenzívňuje
antioxidačný účinok
• zvyšuje produkciu oxidu dusnatého

* % ODD (Odporúčanej dennej dávky) sú založené na
diéte 2 000 kcal.
** % ODD neboli stanovené.

PRODUKT #473

OSTATNÉ ZLOŽKY:
Kyselina citrónová, maltodextrín, príchuť
z prírodnej bobuľovej zmesi, oxid kremičitý,
xylitol, d-ribóza, sukralóza
a dihydrogénfosforečnan draselný.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,
uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom. Ak ste tehotná, dojčíte alebo trpíte nejakým
ochorením, pred použitím prípravku sa poraďte so svojím lekárom.

www.foreverliving.com
1. verzia produktového listu

