
ProArgi-9+  
PORSJONSPOSER – CITRUS BERRY  

Synergys fremste helsebringende produkt, ProArgi-9+, blir fremstilt ved 
bruk av den aller nyeste teknikk. Hver batch med ProArgi-9+ blir testet 
for forurensninger hundrevis av ganger, helt ned til deler per trillion. I 
1998 ble tre amerikanske forskere tildelt Nobel-prisen for å ha oppdaget 
de kraftige helseeffektene til l-arginin, én av de viktigste ingrediensene i 
ProArgi-9+. ProArgi-9+ inneholder fem viktige vitaminer: Vitamin C, vitamin 
D3, vitamin K, vitamin B6 og vitamin B12. Hvert vitamin spiller en viktig 
rolle for kroppens totale ytelse. Vitamin C bidrar til nervesystemets og immunsystemets normale funksjon, til 
normal psykologisk funksjon og til reduksjon av tretthet og utmattelse. Vitamin B6 og B12 har noen av de samme 
helseeffektene som vitamin C, men spiller også en viktig rolle for normal produksjon av røde blodceller og for 
metabolisering av homocystein. Vitamin K har en rekke unike effekter og er meget viktig for bevaring av en frisk 
benmasse og for normal blodkoagulering.

Kombinasjonen og formuleringen av ingrediensene i ProArgi-9+ er utviklet med stor omhu for å bidra til en 
eksepsjonell helse. Dette produktet er rent og effektivt og er formulert for å hjelpe deg til å leve et optimalt liv.

BRUKSANVISNING

Bland 1 porsjon (1 pose) med 240 ml vann. Rør eller rist for å løse opp pulveret. Foreslått dosering er 1 pose 
daglig. Oppbevares tørt og kjølig.

FORDELER

• Kommer i porsjonsposer som er enkle å ta med seg
• Har en frisk smak av sitrus
• Hver batch er testet mer enn 262 ganger for renhet og styrke
• Inneholder vitamin C, som bidrar til nervesystemets og immunsystemets normale funksjon
• Inneholder vitamin K, som bidrar til bevaring av en frisk benmasse og til normal blodkoagulering
• Inneholder vitamin B6 og vitamin B12, som bidrar til normal produksjon av røde blodceller og til 

metabolisering av homocystein

ADVARSEL

Som ved bruk av andre ernæringsprodukter, bør du rådføre deg med lege før bruk dersom du er gravid, ammer, 
har en kjent medisinsk tilstand eller tar noen form for legemidler eller næringstilskudd. Dette produktet skal ikke 
erstatte et balansert kosthold og en sunn livsstil.
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