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V
 oedingssupplement
B
 evat L-Arginine
V
 oor een betere doorbloeding
P
 ositief effect bij sportprestaties

ARGI+ bevat L-arginine, één van de belangrijkste

• Behoud van gezonde cellen en weefsels

lijkse portie niet overschrijden. Een voedingssup

en meest nuttige aminozuren die een rol speelt

• Bevorderen van de sexuele functie bij mannen

plement is geen substituut voor een gevarieerde

bij verschillende functies in het lichaam. Deze

• Draagt bij aan de verwerking van vet en glucose

evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

het “Wonder Molecuul” wordt genoemd. En dat is

Gebruiksaanwijzing

Ingrediënten

niet zomaar; L-arginine maakt in het lichaam stik

Neem dagelijks één schep ARGI+™(10 gram) en

Citroenzuur (zuurteregelaar), maltodextrin,

stofmonoxide aan, een molecuul dat ervoor zorgt

meng dit goed door 240 ml water of drank naar

natuurlijk bosvruchten aroma, siliciumdioxide

dat bloedvaten ontspannen en openen voor een

keuze.

(antiklontermiddel), xylitol (zoetstof), ribose,

stof is zo krachtig, dat het door wetenschapper

betere doorbloeding. Een betere doorbloeding

sucralose (stabilisator), kalium diwaterstoosfaat

heeft een zeer gunstige invloed op vele lichaams

Waarschuwing

functies zoals:

Raadpleeg voor gebruik een arts wanneer u

• Gunstige bloeddruk

zwanger bent, borstvoeding geeft of gezond

Inhoud

• Goed voor hart- en bloedvaten

heidsproblemen ondervindt. Buiten bereik van

300 gr

• Verhogen de weerstand

jonge kinderen bewaren, op een droge plaats,

• Stimuleren van spiergroei

koele plaats. Niet gebruiken indien de verzegeling

• Een goede botaanmaak

verbroken of verwijderd is. De aanbevolen dage

(zuurteregelaar).

Per aanbevolen dagelijkse portie (10 gr)
Energie

Hoeveelheid

ADH*

33 kcal

2%

Koolhydraten

2g

1%

Suikers

2g

-

Vitamine C

80 mg

100%

Vitamine D3

5 mcg

100%

Vitamine K2

20 mcg

27%

Vitamine B6

1.4 mg

100%

Vitamine B12

2,5 mcg

100%

Foliumzuur

200 mcg

100%

L-Arginine

5g

-

Forever Fruitmix:
druivenschil extract, granaatappel extract, rode druif extract,
gedroogd zwarte bessensap, gedroogd vlierbessensap, ge
droogd frambozensap, gedroogd morello kersensap, gedroogd
bramensap, gedroogd bosbessensap.

220 mg

-

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

96

- Geen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vastgesteld

