Składniki aktywne
L-arginina jest silnie działającym aminokwasem,
występującym w najlepszych produktach
firmy Synergy Worldwide ProArgi-9+.
Ekstrakt z liści Yerba Mate ma właściwości
stymulujące, które wspomagają odporność na
znużenie psychiczne i fizyczne. Składniki te
pomagają też wzmacniać organizm i jednocześnie
przyczyniają się do poczucia zwiększonej energii.
Ekstrakt z nasion guarany i ekstrakt z liści
zielonej herbaty, to naturalne źródła kofeiny.
Witamina B Kompleks jest grupą siedmiu witamin
rozpuszczalnych w wodzie, w tym witaminy B6 i
B12, które muszą być codziennie uzupełniane w
zbilansowanej diecie. Zapotrzebowanie na witaminy
staje się coraz ważniejsze dla osób aktywnych
fizycznie lub żyjących w stresie. Witaminy z grupy
B spełniają określone role w organizmie, aby
przyczynić się do normalnego, dostarczającego
energii metabolizmu. Efektywność tych witamin
wzrasta, gdy są przyjmowane jednocześnie.

Dowiedz się więcej o produktach na stronie:
www.synergyworldwide.com

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:

L-arginina
zapewni ci
energię

Witamina C odgrywa ważną rolę w tworzeniu
kolagenu, niezbędnego do normalnego
funkcjonowania naczyń krwionośnych,
kości, chrząstki, dziąseł i zębów, skóry przy
jednoczesnym zwiększeniu absorpcji żelaza.
Kwas pantotenowy wspomaga mechanizm
utrzymywania normalnej sprawności
umysłowej, jednocześnie przyczyniając
się do zmniejszenia znużenia.
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e9 zawiera również:
Tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy, inulinę,
korę wierzby białej, ekstrakt z korzenia żeń-szenia
koreańskiego, wyciąg z korzenia maca, koncentrat
jagody acai, koncentrat z całych liści aloesu
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Energia, która
pasuje do zdrowego
stylu życia.
Możesz być początkującym przedsiębiorcą,
studentem goniącym terminy, czy sportowcem
szukającym czasu na męczące treningi w już
napiętym harmonogramie. Najprawdopodobniej
w życiu odgrywasz wiele ról - ojca, matki,

KORZYŚCI, JAKIE DAJE

• Trwała, zdrowa energia dzięki wyjątkowej,
niskokalorycznej formule
• Wspomaga normalny, wytwarzający energię
metabolizm
• Przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i
znużenia
• Wspomaga normalne funkcje psychologiczne i
mentalne

zdrowej energii, możesz odnieść sukces

• Wspiera naturalną zdolność
organizmu do produkcji energii

we wszystkim, co przyniesie ci życie.

• Świetny smak Pinakolady

pracownika, trenera, wolontariusza - i dzięki

Mieszanka e9 energy Synergy łączy moc
L-argininy z wysokiej jakości składnikami,
aby zapewnić wytrzymałość wymaganą do
zaspokojenia potrzeb życiowych. Obecnie
istnieją dziesiątki szybko działających środków,
ale z wyjątkową mieszanką e9 składającą się z
naturalnych źródeł witamin i kofeiny możesz
być pewny, że przyjmujesz produkt, który
pomoże Ci prowadzić zdrowy styl
życia. Bez względu na porę dnia, jeśli
masz trudności ze skupieniem się,
zachowaniem czujności i energii,
wymieszaj porcję e9 i korzystaj
z jego orzeźwiającego
smaku Pinakolady.

e9

• Słodzony glikozydami
stewiolowymi, które
występują naturalnie w
liściach stewii

