Składniki zawarte w Forever ARGI+ tworzą suplement
nowej generacji, wspierając zdrowie całego organizmu.

Świetna
forma
z ARGI+
Jestem gimnastyczką
sportową w Kadrze
Narodowej Polski.
Od 17 lat ćwiczę wyczynowo. Odkąd stosuję ARGI+
efektywność moich
treningów jest większa!
Mogę przepracować cały
trzy-, cztero- godzinny
trening, nie odczuwając
większego zmęczenia.
Mam też więcej siły,
a organizm jest lepiej dotleniony, więc łatwiej mi wykonywać
trudne elementy gimnastyczne na poręczach, równoważni
i pozostałych przyrządach. ARGI+ w połączeniu
z Forever Lite i Aloe Berry Nectar stanowi doskonały
zestaw składników odżywczych.
Nie od dziś wiadomo, że gimnastyczka powinna nie tylko
świetnie ćwiczyć, ale też musi dobrze wyglądać. Jestem
bardzo zadowolona, że już od najmłodszych lat mogłam
stosować produkty Forever Living Products i wiem,
że pozwoliły mi one utrzymać ciało i umysł
w wyśmienitej kondycji!

Wymieszaj miarkę ARGI+ z wodą i dodaj optymalne zdrowie i kondycję do diety swojej rodziny!
• sprawniejsza synteza białka (kwas foliowy)
• promocja witalności (witamina B6, B12, kwas foliowy)
• przypływ energii i tężyzny fizycznej dla wszystkich intensywnie ćwiczących (witamina B6, C)

ARGI+
Suplement diety z witaminami i L-argininą

• zdrowe kości (witamina K)
• dobre samopoczucie psychiczne
(witamina B6)
• regulacja aktywności hormonalnej
(witamina B6)
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Cenne witaminy

ARGI+

Witaminy odgrywają w naszym życiu kluczową rolę,
zapewniając prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Witamina C jest szczególnie ważna dla układu odpornościowego i pozyskiwania energii w procesach metabolicznych. Może również przyczyniać się do wolniejszego
odczuwania zmęczenia.

Suplement diety z witaminami i L-argininą

Witaminy B6 i B12 wspierają organizm podczas zmęczenia – działają pozytywnie na układ nerwowy. Witamina K
jest idealna dla ludzi aktywnych, przyczynia się do utrzymania prawidłowej budowy kości oraz prawidłowego
krzepnięcia krwi, a kwas foliowy odgrywa ważną rolę
w syntezie aminokwasów.

Większa energia

Składniki ARGI+ pomagają w sprawnej produkcji krwi (kwas
foliowy, witamina B6 i B12) i wykorzystaniu substancji mineralnych – wapnia i fosforu przez organizm (witamina D).
Wykazują też inne korzystne działania, które stanowią
o wyjątkowości tego produktu dla osób aktywnych oraz
sportowców:
• doskonały dla sportowców o znacznej masie mięśniowej
• wysoka zawartość L-argininy i witamin

		
Wszystkich sportowców, zarówno amatorów, jak i zawodowców, łączy jedno: są oni narażeni na
fizyczne obciążenia i napięcia. Aby organizm mógł sobie
z nimi poradzić, potrzebuje zewnętrznego wsparcia.
Substancje odżywcze takie jak witamina C i B6 sprawiają,
że pozostajemy w dobrej kondycji, mamy odpowiednio
dużo energii i wytrzymałości. A dzięki witaminie B6 i B12
utrzymany jest prawidłowy metabolizm energetyczny.

• witaminy C, B12, B6, D wspierają mechanizmy obronne
organizmu
• ARGI+ zmieszane np. z wodą tworzy pyszny napój, który
dostarcza każdej komórce organizmu ważnych składników
• jedna miarka ARGI+
zawiera 5 g L-argininy

L-arginina – idealny
dodatek to diety
sportowca.

Podstawowe aminokwasy
Każda komórka naszego organizmu zbudowana jest
z białkowych cegiełek. Mają one ogromny wpływ na
sposób, w jaki funkcjonuje nasze ciało i stanowią główny
składnik masy mięśniowej. Białka współdziałają z aminokwasami. Organizm człowieka funkcjonuje z ponad
20 różnymi aminokwasami, ale niektórych nie wytwarza.
Są one jednak niezbędne, dlatego muszą być pozyskiwane z zewnątrz, z pożywienia, w odpowiedniej ilości.
Jednym z takich aminokwasów jest arginina. Nasz organizm przekształca argininę w tlenek azotu, który podczas
wysiłku fizycznego przyczynia się do rozkurczu naczyń
krwionośnych, ułatwiając tym samym przepływ krwi.

Forever ma unikalny produkt, który zawiera aminokwas
L-argininę oraz specjalnie dobrane witaminy, by dostarczyć
organizmowi składników, których potrzebuje każdego dnia.

Wtórne substancje
roślinne
Chociaż składniki roślinne zwane wtórnymi substancjami
roślinnymi zawarte są w roślinach w bardzo niewielkich
ilościach, ich wartość jest nieoceniona – nie tylko nadają
roślinom kolor, ale urozmaicają naszą dietę. W sumie
istnieje ponad 30 000 wtórnych substancji roślinnych,
z czego około 10 000 przyjmujemy z pożywieniem.

kod 320 (puszka) | 300 g
kod 473 (saszetki) | 30 saszetek á 30 g

