
Opakowanie: 30 saszetek po 10 g

WYDAJNOŚĆ

L-arginina z kompleksem witamin i kwasem foliowym

Argi+

Wsparcie układu krążenia 
i spektakularne efekty treningowe.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  witamina D pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni,  
a także pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości

•  witaminy B6 i B12 oraz kwas foliowy 
przyczyniają się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia

•  wygodne w użyciu saszetki i pyszny 
owocowy smak

•  zawiera cukier i substancje słodzące

KOD: 473

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Jaki sekret skrywa w sobie L-ARGININA?  
To potężny aminokwas, określany przez naukowców 
„cudowną cząsteczką”. Arginina pełni w ludzkim 
organizmie wiele niezwykle ważnych funkcji, umoż-
liwiając jego prawidłowe funkcjonowania. Arginina 
jest syntezowana często w niewystarczającej ilości, 
dlatego tak ważne jest jej suplementowanie. Ro-
ślinne pochodzenie argininy zapewnia jej większą 
wchłanialność, jest ona zdecydowanie łatwiej 
przyswajalna przez ludzki organizm.

Suplement ARGI+ od Forever powstał po to, by 
wspomóc Twój układ krążenia, podnieść wydajność 
aktywności fizycznej oraz dodać energii na każdy 
dzień. Argi+ dostarcza 5-ciu gramów L-argininy 
w porcji dziennej oraz komplet witamin, które 
wspierają Twoje zdrowie i wydolność. WITAMINY 
B6 i B12 oraz KWAS FOLIOWY przyczyniają się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. WITA-
MINA D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu 
mięśni, a WITAMINA C pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wszystko 
to w towarzystwie odżywczych ekstraktów i soków 
owocowych.

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 saszetka (10 g) dziennie.
Wymieszać jedną saszetkę ARGI+ z 240 ml wody lub 
innego napoju.

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia. Osoby z problemami zdrowotnymi przed 
użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

SKŁADNIKI: L-arginina, kwas (kwas cytrynowy), nośnik 
(maltodekstryna), naturalny aromat owoców leśnych, substancja 
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancja słodząca 
(ksylitol), witamina C (kwas L-askorbinowy), D-ryboza, ekstrakt 
ze skórek winogron (Vitis vinifera L.), substancja słodząca 
(sukraloza), ekstrakt z owoców granatu (Punica granatum L.), 
ekstrakt z czerwonych winogron (Vitis vinifera L.), sok z czarnej 
porzeczki (Ribes nigrum L.) w proszku, sok z czarnego bzu 
(Sambucus nigra L.) w proszku, sok z malin (Rubus idaeus L.) 
w proszku, sok z wiśni (Prunus cerasus L.) w proszku, sok z jeżyn 
(Rubus fruticosus L.) w proszku, sok z borówki w proszku, 
menachinon, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, 
regulator kwasowości (fosforany potasu), cyjanokobalamina, 
kwas pteroilomonoglutaminowy.

Zawartość składników  
w zalecanej porcji dziennej

w 1 saszetce
(10g)

Witamina C 80 mg/100%*

Witamina D3 5 μg/100%*

Witamina K2 20 μg /27%*

Witamina B6 1,4 mg/100%*

Kwas foliowy 200 μg /100%*

Witamina B12 2,5 μg /100%*

Forever™ Mieszanka owocowa 114 mg

L-Arginina 5 g

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

Odkryj swoje możliwości 
z Argi+ od Forever.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal
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