
ARGI+™
Βολική συσκευασία για διατροφή και μέγιστη απόδοση.

Το Forever ARGI+™ σας παρέχει πολλά περισσότερα από ένα 
απολαυστικό ρόφημα με γεύση μούρων. Το πρώτο συστατικό, η 
L-Αργινίνη, ένα βασικό αμινοξύ, βοηθά τον οργανισμό να παράγει «ένα 
θαυματουργό μόριο», το νιτρικό οξείδιο.

Όταν η L-Αργινίνη μετατρέπεται σε νιτρικό οξείδιο, παίζει ένα 
σπουδαίο ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία υποστηρίζοντας την βέλτιστη 
κυκλοφορία και την υγεία των αιμοφόρων αγγείων επιτρέποντας στο 
οξυγόνο, στο αίμα και τα θρεπτικά συστατικά να μεταφερθούν στον 
οργανισμό. Η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων που δημιουργείται 
από το νιτρικό οξείδιο όχι μόνο προάγει τη βέλτιστη κυκλοφορία, αλλά 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην κυτταρική διαίρεση και την 
υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Με το Forever ARGI+™ τα οφέλη στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι ακόμα 
περισσότερα, αφού περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά ωφέλιμα για την 
υγεία της καρδιάς. Η Βιταμίνη D είναι σημαντική για το ανοσοποιητικό και 
το μυοσκελετικό σύστημα, ενώ η Βιταμίνη B συνεισφέρει στην παραγωγή 
ενέργειας και στον μεταβολισμό. Έχουμε προσθέσει φλοιό σταφυλιού 
και ροδιού χάρη στα αντιοξειδωτικά τους οφέλη.Ένα στικ ARGI+™ 
υποστηρίζει την κυκλοφορία και την καρδιαγγειακή υγεία, το ανοσοποιητικό 
σύστημα, την αθλητική απόδοση, τη μυϊκή λειτουργία, την ενέργεια 
για να σας δώσει ώθηση στην καθημερινότητά σας και να αποδίδετε 
στο μέγιστο.Ανακατέψτε ένα φακελάκι στικ σε νερό για να απολαύσετε 
την εξαιρετική γεύση μούρων ή να το προσθέτετε στο αγαπημένο σας 
ρόφημα. Το Forever ARGI+™ συνδυάζεται ιδανικά με το Forever Aloe Berry 
Nectar ή με το Forever Aloe Vera Gel με 99.7% αλόη. Τροφοδοτήστε την 
καθημερινότητά σας και ανακαλύψτε τις δυνατότητές σας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Υποστηρίζει την παραγωγή νιτρικού οξειδίου 
• Υποστηρίζει την καρδιαγγειακό σύστημα
• Προάγει την αθλητική απόδοση
• Γευστικό ρόφημα με γεύση μούρων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 φακελάκια στικ (10g)

ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε ένα φακελάκι στικ με 240ml νερό ή άλλο 
ρόφημα, ανακατέψτε καλά και καταναλώστε μια φορά 
ημερησίως.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
L-Αργινίνη, Οξύ (Κιτρικό οξύ), Φορέας (Μαλτοδεξτρίνη), 
Βελτιωτικό γεύσης (Φυσικό βελτιωτικό γεύσης 
ανάμεικτων μούρων), Αντι-συσσωματωτικό (Διοξείδιο 
του πυριτίου), Γλυκαντική ουσία (Ξυλιτόλη), Βιταμίνη 
C(Ασκορβικό οξύ), D-Ριβόζη, Εκχύλισμα φλούδας 
σταφυλιού (Vitis vinifera L.), Γλυκαντική ουσία 
(Σουκραλόζη), Εκχύλισμα ροδιού (Punica granatum L.), 
Εκχύλισμα κόκκινου σταφυλιού (Vitis vinifera L.), Σκόνη 
φρουτοχυμού μαύρου φραγκοστάφυλλου (Ribes nigrum 
L.), Σκόνη φρουτοχυμού κουφοξυλιάς (Sambucus nigra 
L.), Σκόνη φρουτοχυμού σμέουρου (Rubus idaeus L.), 
Σκόνη φρουτοχυμού κερασιού ποικιλίας Morello (Prunus 
cerasus L.), Σκόνη φρουτο-χυμού μαύρου βατόμουρου 
(Rubus fruticosus L.), Σκόνη φρουτο-χυμού μύρτιλλου 
(Vaccinium corymbosum L.),Χολικα-λσιφερόλη, 
Υδροχλωρική πυριδοξίνη, Ρυθμιστής οξύτητας (Δισόξινο 
φωσφο-ρικό κάλιο), Κυανοκοβαλαμίνη, Φυλλικό οξύ, 
Βιταμίνη K.

ARGI+™ Ενισχυμένη Σύνθεση 
L-Arginine & Σύμπλεγμα Βιταμινών
#504

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Χωρίς γλουτένη  


