
e9  
ENERGI MED L-ARGININ  

Livet ditt krever konstant energi. Timeplanen er tettpakket med aktiviteter 
og forpliktelser som krever at du yter ditt beste hele dagen, selv når 
du kjemper mot utmattelse. På en hektisk hverdag kan det hende at 
energinivået ditt er helt på bunnen før lunsj, noe som gjør det nesten umulig 
å få gjort alt som står på listen over dagens gjøremål. 

Synergys energiformulering e9 består i hovedsak av l-arginin og en blanding 
av B12- og B6-vitamin, riboflavin, tiamin og pantotensyre, som alle bidrar til normal, energigivende forbrenning. 
Denne smakfulle blandingen inneholder også naturlige koffeinkilder, inkludert guarana-frø og maté-ekstrakt. Alle 
ingrediensene er trygge å bruke, av topp kvalitet og gir deg en oppkvikker, med lite kalorier, når du trenger det 
mest.

Denne kombinasjonen av ingredienser ble utviklet for å hjelpe deg å opprettholde energinivået på en trygg måte. 
B12- og B6-vitamin, sammen med pantotensyre, bidrar både til energigivende forbrenning og mindre tretthet, 
samtidig som det opprettholder normal mental ytelse. Maté-ekstraktet har egenskaper som kan styrke kroppen, 
samtidig som du føler deg mer energisk. De stimulerende og styrkende egenskapene bidrar til å hindre mental og 
fysisk utmattelse.

På markedet finnes det i dag dusinvis med hurtigløsninger mot lav energi, men med e9 kan du stole på at du 
bruker et produkt som støtter din sunne livsstil. Hvis du strever med å være fokusert og årvåken og å holde 
energinivået oppe, kan du, uansett tid på døgnet, blande deg en porsjon med e9 og nyte den oppfriskende piña 
colada-smaken. 

BRUKSANVISNING

Bland 1 porsjon (1 pose) i 240 ml vann. Rør om eller rist for å løse opp pulveret. Anbefalt mengde er 1 pose per 
dag.

FORDELER

• Langvarig, sunn energi fra en spesiell formulering med lavt kaloriinnhold
• Bidrar til normal, energigivende forbrenning
• Motvirker tretthet og utmattelse
• Bidrar til normal psykologisk og mental funksjon
• Støtter kroppens naturlige evne til å produsere energi
• Inneholder l-arginin, Synergys flaggskip 
• Deilig smaksopplevelse av piña colada
• Som søtningsmiddel er det brukt steviolglykosider, som finnes naturlig i steviablader.

ADVARSEL

Rådfør deg med helsepersonell før du begynner å bruke dette produktet hvis du er gravid, ammer eller har 
en medisinsk diagnose. For mye koffein kan medføre nervøsitet, irritabilitet, søvnløshet og av og til høy puls. 
Anbefales ikke til barn under 18 år. Som for alle andre ernæringsprodukter bør du konsultere lege før du begynner 
å bruke produktet, spesielt hvis du er gravid, ammer eller har en medisinsk diagnose.
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