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L-Αργινίνη & Σύμπλεγμα Βιταμινών
Η L-Αργινίνη είναι ένα αμινοξύ με τόσες
πολλές δυνατότητες που οι επιστήμονες
αναφέρονται σε αυτό σαν το «Θαυματουργό
Μόριο». Και αυτό συμβαίνει για πολλούς
σημαντικούς λόγους, αφού ο οργανισμός
μας μετατρέπει την L-Αργινίνη σε νιτρικό
οξείδιο, ένα μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα
αγγεία να χαλαρώσουν και να ανοίξουν
ευρέως για μεγαλύτερη ροή του αίματος.
Η μεγαλύτερη κυκλοφορία του αίματος
υποστηρίζει πολλές λειτουργίες στο σώμα
μας όπως:
• Υγιή επίπεδα κυκλοφορικής πίεσης
• Συνολική υγεία του καρδιαγγειακού
συστήματος
• Ανοσοποιητική λειτουργία
• Ανάπτυξη μυϊκού συστήματος
• Ανάπτυξη και επιδιόρθωση των ιστών και
των οστών
• Ανδρική σεξουαλική λειτουργία
• Μεταβολισμό των λιπών και της γλυκόζης
• Παραγωγή αντιγηραντικής ορμόνης και
άλλα.
Με τόσες πολλές ιδιότητες, δεν είναι
περίεργο που η L-Αργινίνη προξενεί τόσο
μεγάλο ενθουσιασμό. Το νέο ARGI+
προσφέρει όλη τη δύναμη της L-Αργινίνης
και επιπλέον:
• Ρόδι – γνωστό για τις ισχυρές
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες
• Εκχύλισμα Κόκκινου Σταφυλιού – για να
βοηθήσει τη διατήρηση υγιών επιπέδων
χοληστερόλης
• και Φλοιό Σταφυλιού και εκχυλίσματα
Μούρων για την υγεία του
καρδιαγγειακού και του ανοσοποιητικού
συστήματος.

Σε συνδυασμό αυτά τα συστατικά,
δημιουργούν μια νέα γενιά συμπληρώματος
– ενός συμπληρώματος που προάγει την
καλή υγεία σε όλο σας τον οργανισμό!
Μόλις μια μεζούρα από το ARGI+,
αναμεμειγμένη με τον αγαπημένο σας χυμό
Αλόης, προσφέρει άριστη λειτουργία σε
κάθε μέρος του σώματός σας! Προσθέστε
άριστη υγεία στη δίαιτα της οικογένειάς
σας με τη δύναμη της L-Αργινίνης!
Eνεργά συστατικά

Βάρος ανά δόση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Μία μεζούρα από το ARGI+
αναμεμειγμένο καλά σε 240 ml νερού ή
άλλου πόσιμου υγρού καθημερινά.
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Κιτρικό οξύ, φυσικό άρωμα ανάμεικτων
μούρων, ξυλιτόλη, D-ριβόζη, σουκραλόζη.

%

(1 μεζούρα=10 g) Σ.Η.Π.*

Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)
80 mg
178 %
Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη)
5 μg
100 %
Βιταμίνη Κ2 (ως μενακινόνη)
75 μg
250 %
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) 1,4 mg
93 %
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)
2,5 μg
179 %
Φυλλικό οξύ
200 μg
100 %
L-αργινίνη
5g
†
Αποκλειστικό μείγμα διαφόρων φρούτων
220 mg
†
(εκχύλισμα φλούδας σταφυλιού, εκχύλισμα ροδιού, εκχύλισμα
κόκκινου σταφυλιού, σκόνη φρουτοχυμού κουφοξυλιάς, σκόνη
φρουτοχυμού σμέουρου, σκόνη φρουτοχυμού κερασιού, σκόνη
φρουτοχυμού βατόμουρου, σκόνη φρουτοχυμού μαύρου
φραγκοστάφυλου, σκόνη φρουτοχυμού μύρτιλλου)
* Οι Συνιστώμενες Ημερήσιες Ποσότητες (ΣΗΠ),
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
† Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Π.
Θρεπτική Αξία
Ενέργεια
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων
• σάκχαρα

Ανά μεζούρα (= 10g)
40 kcal
3g
3g

• Η L-Αργινίνη είναι γνωστή σαν το
«Θαυματουργό Μόριο»
• Το αποκλειστικό μείγμα από
συστατικά φρούτων προσθέτει
αντιοξειδωτική δύναμη
• Ενισχύει την παραγωγή του
νιτρικού οξειδίου
ΚΩΔΙΚOΣ # 320

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν μία συγκεκριμένη ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε
τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
Να συμβουλεύεστε το γιατρό σας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κατά την περίοδο του θηλασμού και εάν ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή.
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