
Vitaminai ir mineralai

L-argininas yra tokia veiksmin-
ga aminorūgštis, kad mokslininkai 
vadina ją „stebuklingąja moleku-
le“. Ir ne veltui, nes mūsų orga-
nizmas paverčia L-argininą azoto 
oksidu – molekule, padedančia 
atpalaiduoti bei išplėsti kraujagys-
les. Šis procesas svarbus tam, kad 
vyktų intensyvesnė kraujo apytaka, 
kuri teigiamai veikia daugelį svar-
bių organizmo funkcijų:
•	kraujo spaudimą,
•	bendrą širdies ir kraujagyslių 

sistemos būklę,
•	 imuninę sistemą,
•	 raumenų augimą,
•	kaulų bei audinių formavimąsi 

ir atsistatymą,
•	 seksualinę vyrų funkciją,
•	 riebalų ir gliukozės apykaitą,
•	 su senėjimu kovojančių hor-

monų gamybą bei daugelį kitų 
funkcijų.
L-argininas yra labai nau-

dingas, tad nenuostabu, kad jis 
kelia tokį didelį susidomėjimą. 
Naujasis ARGI+ suteikia visas L-
arginino galias. Be to, jo poveikis 
sustiprintas:
•	granatų ekstraktu- puikiu 

antioksidantų šaltiniu,
•	 raudonojo vyno ekstraktu – 

kad padėtų išlaikyti gerą cho-
lesterolio lygį,

•	vynuogių odelių bei uogų 
ekstraktais – kad širdies, krau-
jagyslių bei imuninė sistemos 
išliktų sveikos.
Visos kartu šios sudedamosios 

dalys tampa naujos kartos maisto 
papildu, gerinančiu bendrą orga-
nizmo būklę. Tik vienas samtelis 
ARGI+, sumaišytas su vandeniu ar 
mėgstamu alavijų gėrimu, suteiks 
geresnę savijautą. Papildykite savo  
mitybą veiksminguoju L-argininu, 
ir būsite sveikesni! 

INfoRmAcIjA APIe mAIsTo 
PAPILdą
Viena porcija: nubrauktas samtelis
Vienoje pakuotėje: 30 porcijų

Vienoje porcijoje yra Rekomenduojama  
 paros norma %*

Kalorijų 40

Angliavandenių 3 g 1 %

Cukraus 3 g *

Vitamino C (L-askorbo rūgšties ) 80 mg 100 %

Vitamino D3 (cholekalciferolio) 5 μg 100 %

Vitamino K2 (menachinono) 75 μg 100 %

Vitamino B6  
(piridoksino hidrochlorido) 1,4 mg 100 %

Vitamino B12 (cianokobalamino) 2,5 μg 100 %

Foliato (folio rūgšties) 200 μg 100 %

L-arginino 5 g *

ARGI+ 
L-arginino ir vitaminų kompleksas   kodas 320

Patentuoto Forever vaisių mišinio 220 mg *

Vynuogių odelių ekstraktas, granatų ekstraktas, 
raudonojo vyno ekstraktas, šeivamedžio sulčių 
milteliai, aviečių sulčių milteliai, morelių vyšnių 
sulčių milteliai, gervuogių sulčių milteliai, 
juodųjų serbentų sulčių milteliai ir mėlynių sulčių 
milteliai.

*Rekomenduojama paros norma nėra nustatyta.

ReKomeNdUojAmA kasdien 
gerti vieną samtelį ARGI+  ištirpinto 
250 ml vandens ar kito gėrimo.
KITos sUdedAmosIos dA-
LYs: citrinos rūgštis, uogų kvapio-
sios medžiagos, silicio dioksidas,  
ksilitolis, d-ribozė, sukralozė, mo-
nokalio fosfatas.
jei esate nėščia, maitinate krūtimi 
ar skundžiatės sveikatos sutrikimais, 
prieš vartodama šį produktą pasitar-
kite su gydytoju. 

•	 L-argininas vadinamas „stebuk- 
linga molekule“.

•	 Patentuotas vaisių mišinys – an-
tioksidantų šaltinis.

•	 skatina azoto oksido gamybą.


