Výživa

FOREVER ARGI+™
L-arginin & vitaminový komplex

L-arginin je aminokyselina s tak silným účinkem, že ji vědci nazývají „zázračná molekula“. Je
to název oprávněný, protože L-arginin se v našem
organismu přeměňuje na oxid dusnatý – molekulu pomáhající uvolňovat a rozšiřovat cévy, kterými pak může lépe proudit krev. Lepší průtok
krve podporuje mnoho důležitých funkcí v našem
organismu – například:

Přispějte ke zdravější výživě své rodiny díky síle
L-argininu!

• optimální hodnoty krevního tlaku,
• celkový dobrý stav kardiovaskulárního systému,
• imunitu,
• růst svalů,
• růst a regeneraci kostí a tkání,
• sexuální funkci u mužů,
• metabolismus tuků a glukózy,
• produkci hormonu, který zpomaluje stárnutí
organismu a mnoho dalších funkcí.

kalorie

Protože L-arginin má tolik příznivých účinků na
naše zdraví není divu, že vyvolává tolik zájmu.
Nový přípravek ARGI + obsahuje kromě velmi
účinného L-argininu také:

L-arginin

• granátové jablko - známé svými silnými antioxidačními vlastnostmi,
• extrakt z červeného vína - pomáhá udržovat
optimální hladinu cholesterolu,
• extrakt z hroznových slupek a bobulí pro zdraví
kardiovaskulárního a imunitního systému.
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Doporučená dení dávka: 1 sáček o obsahu 10 g
Počet sáčků v balení: 30

DOPORUČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ:
Denně vypijte nápoj získany smícháním jednoho
sáčku ARGI + ™ s 240 ml vody nebo jiného
nápoje.
OBSAH:
30 ks sáčků (å 10 g)

Množství na dávku %DDD *

33 kcal

celkové sacharidy
cukry

2g

1%

<1 g

vitamin C (jako kyselina askorbová)

**

80 mg

100%

vitamin D3 (jako kolekalciferol)

5 µg

100%

vitamin K2 (jako menachinon)

20 µg

27%

vitamin B6 (jako pyridoxinhydrochlorid) 1,4 mg 100%
vitamin B12 (ako kyanokobalamin)
foláty (jako kyselina listová)
patentovaná ovocná směs Forever®

2,5 µg 100%
200 µg 100%
5 g

**

114 mg

**

výtažek z hroznových slupek, výtažek z granátových
jablek, výtažek z červených hroznů,džus z černého
rybízu v prášku, bezinkový, malinový,višňový,brusinkový
a borůvkový džus v prášku.

• L-arginin je známý jako “zázračná
molekula”
• patentovaná směs ovoce zintenzivňuje
antioxidační účinek přípravku
• zvyšuje produkci oxidu dusnatého

* % plnění Doporučené denní dávky
** % DDD nebyla stanovena

PRODUKT #473

Tyto složky dohromady vytvářejí výživový doplněk nové generace, který zlepšuje zdravotní stav
celého organismu. Jeden sáček přípravku ARGI
+ smíchaný s vodou nebo vaším oblíbeným aloe
nápojem zlepšuje výkonnost celého vašeho těla.

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte ho
se svým lékařem. Pokud jste těhotná, kojíte nebo trpíte nějakým onemocněním, před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem.
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