
Om Synergy WorldWide  

Synergy WorldWide, som ledes av grunnlegger 

og adm. direktør Dan Higginson, er en av 

verdens ledende spesialister på produksjon av 

høykvalitets kosttilskudd. Synergy WorldWide 

ledes av et svært kompetent team som består av 

ledere med til sammen over 70 års erfaring innen 

nettverksmarkedsføring, og er klar for fortsatt 

vekst og suksess.

Siden grunnleggelsen i 1999 har Synergy etablert 

dokumenterte suksessmeritter på markeder 

over hele verden. Synergy WorldWide er en 

avdeling av Nature’s Sunshine Products (NSP), 

som er et anerkjent selskap med over 40 år i 

kosttilskuddbransjen.

Gå til www.synergyworldwide.com for mer 

informasjon om Synergy WorldWide.

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe

De Tweeling 20-22, 5215 MC’s Hertogenbosch, The Netherlands 

www.synergyworldwide.com

For mer informasjon, ta kontakt med
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Vital 3 System er satt sammen av nøye formulerte 

produkter som forbedrer kroppens generelle 

yteevne og velvære. Disse overlegne produktene, 

PhytoLife, Mistify og ProArgi-9+, inneholder rene 

ingredienser som danner et grunnlag for god 

helse.

Synergy WorldWides V3 System sørger for en 

strategisk balansert næringstilførsel og støtter 

den optimale funksjonen til kropp og sjel, samtidig 

som den gir bedre motstandskraft og utholdenhet. 

De som benytter seg av dette robuste systemet, 

kan forvente eksepsjonelle produkter som er testet 

av eksperter og som sikrer at hvert eneste produkt 

er fremstilt med perfeksjonisme for å levere 

virkelige resultater.

Ernæringssystem



Produktfordel  

Synergy WorldWide har satt seg som mål å 

tilby produkter av høyeste kvalitet til sine Team 

Members. Ved bruk av rene ingredienser, avanserte 

formler og fremragende fremstillingsprosesser, 

kontrollerer Synergy alle deler av utviklingen, 

fremstillingen og testingen av produktene.  

•	 Synergys forsknings- og utviklingsstab består av 

personer med doktorgrad, biologer, kjemikere 

og forskere med flere tiårs erfaring bak seg med 

å arbeide med helsekosttilskudd

•	 Synergy følger GMP-retningslinjene 

(Good Manufacturing Practices) for å sikre 

overensstemmelse og nøyaktighet i alle 

prosesser.

•	 Synergy er sertifisert av NSF, en tredjeparts 

gransker som kontrollerer produksjonsutstyret, 

retningslinjer, prosedyrer og 

fremstillingsprosessene for å sikre topp kvalitet.

•	 Synergy investerer millioner av dollar hvert år 

på forskning og kvalitetstesting i verdensklasse 

for å sikre renheten, kvaliteten og sikkerheten til 

produktene.

•	 Synergy skaffer selv ingrediensene til sine 

produkter, og tester grundig alle innkommende 

partier for renhet, kvalitet og virkning.

Synergy WorldWide nekter å overlate kvaliteten 

på produktene til andre. Alle produkter blir testet 

på anlegget for å bekrefte at alle kvalitetsaspekter 

er til stede i hver eneste beholder – fordi når det 

gjelder helse, er intet annet godt nok.

ProArgi-9+ 

ProArgi-9+ inneholder 

aminosyrene L-arginin 

og L-citrullin i tillegg til 

vitamin C, D og B6. Vitamin 

C og B6, med sine utallige 

fordeler, og som finnes 

i ProArgi-9+, bidrar til 

normal funksjon av nerve- 

og immunsystemet i tillegg til mindre tretthet og 

utmattethet, mens vitamin D i ProArgi-9+ bidrar 

til normalt kalsiumnivå i blodet, fosforopptak og 

opprettholdelse av normal muskelfunksjon.

ProArgi-9+ kan tas når som helst på dagen. Du 

blander bare én måleskje med 240 ml vann (etter 

smak) og rører til alt er oppløst.  

PhytoLife

Synergys PhytoLife er fremstilt 

av løv fra morbærtreet 

og alfalfa, og er en fyldig 

kombinasjon av klorofyllin 

(natriumkobberklorofyllin) 

og peppermynteolje. 

Peppermynteoljen med kvalitet 

i hver eneste dråpe, som 

finnes i PhytoLife, bidrar til 

normal fordøyelsesfunksjon 

og hjelper til å forvandle 

vanlig vann til en velsmakende 

drikk som du kan nyte hele 

dagen. Dette, sammen med 

den friske smaken og flytende 

formen, gjør PhytoLife til en fantastisk del av 

kosttilskuddsregimet.

La Synergys PhytoLife bli en del av dietten din ved 

å blande én teskje (5 ml) i et glass vann, to ganger 

om dagen.

Mistify

Mistify er et flytende 

kosttilskudd som inneholder 

vitamin B6, acai-bær og 

ekstrakt av grønn te. Dette 

usedvanlige tilskuddet har 

fyldig smak og inneholder 

en deilig blanding av 

frukt- og bærekstrakter 

og -konsentrater, inkludert 

drue, hageblåbær, 

bringebær, tranebær, blåbær 

og granateple. Vitamin B6, 

som finnes i Mistify, har vist 

seg å bidra til:

•	 Normal psykologisk 

funksjon

•	 Normal dannelse av røde 

blodlegemer

•	 Normalt homocysteinstoffskifte  

Erfar fordelene med Mistify ved å ta 30 ml én eller 

to ganger daglig.


