
ARGI+ 
L-Arginine & Vitamin Complex
Vynikajúci balík výživy a výkonu.

Forever zabalil do každého balenia oveľa viac ako lahodnú bobuľovú 

príchuť. Primárnou ingredienciou, L-Arginínom, je silná aminokyselina, 

ktorá pomáha telu vytvárať „zázračnú molekulu“ oxid dusnatý.

Keď sa L-arginín premieňa na oxid dusnatý, hrá dôležitú úlohu  

v kardiovaskulárnom systéme tým, že podporuje optimálny krvný obeh 

a zdravie vnútorných ciev tým, že umožňuje kyslíku, krvi a živinám 

efektívnejšie cestovať po tele. Dilatácia krvných ciev vytvorená oxidom 

dusnatým nielen podporuje optimálnu cirkuláciu, ale hrá tiež dôležitú úlohu 

pri delení buniek a zdravej imunitnej funkcii.

ARGI+ posúva kardiovaskulárne výhody ešte ďalej tým, že obsahuje 

kľúčové výživné látky podporujúce srdce. Vitamín D je nevyhnutný pre 

imunitu a zdravie kostí, zatiaľ čo vitamíny B prispievajú k tvorbe energie 

a metabolizmu. Pridali sme tiež šupku hrozna a granátové jablko pre ich 

silné antioxidačné vlastnosti.

Zjednodušene povedané, jedno balenie ARGI+ pomáha podporovať krvný 

obeh a kardiovaskulárny systém, imunitu, športový výkon, funkciu svalov, 

energiu a ďalšie.

Jednoducho zamiešajte balíček do vody, aby ste si mohli vychutnať živé 

bobuľové príchute, alebo si ho pridajte do svojho obľúbeného nápoja. 

ARGI+ sa vynikajúco spája s Forever Aloe Berry Nectar alebo našim 

99,7% čistým Forever Aloe Vera gélom. Podporte svoj aktívny životný štýl 

s ARGI+a objavte svoj potenciál.

FAKTY
• podporuje produkciu oxidu dusnatého 

• pomáha podporovať kardiovaskulárny systém

• podporuje športový výkon

• lahodná bobuľová príchuť

OBSAH
30 vrecúšok

NÁVOD NA POUŽITIE
Jeden balíček ARGI+ dobre premiešajte s 240 ml vody 

alebo iného nápoja jedenkrát denne. Ak ste tehotná, dojčíte 

alebo máte zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím 

so svojím lekárom. Pred použitím si prečítajte návod. 

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

CERTIFIKÁTY 
kóšer, halal

ARGI+  
L-Arginine & Vitamin Complex
#473

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

bezlepkový  

Nutriční údaje / Nutričné údaje 
Forever Argi+
Dávka: 1 sáček / vrecúško (10g)   
 Množství / 
 Množstvo na dávku  % DDD/ODD*
Energetická hodnota 33 kcal/140kj  2 %
Celkové sacharidy  2 g    1 %*
Vitamin / Vitamín C  80 mg   100 %
Vitamin / Vitamín D3 5 µg    100 %
Vitamin / Vitamín K2 20 µg    27 %
Vitamin / Vitamín B6 1,4 mg   100 %
Vitamin / Vtamín B12 2,5 µg   100 %
Folát  200 µg   100 %
L-arginin / L-arginín HCL 5 g    †

Patentovaná ForeverTM 
ovocná směs / zmes: 114 mg   †
* % DDD (doporučené denní dávky) jsou založena na dietě 2000 kcal. 
* % ODD (odporúčanej dennej dávky) sú založené na diéte 2000 kcal. 
† DDD nebyla stanovena / † ODD nebola stanovená.

Ostatní složky: Kyselina citronová, nosič (maltodextrin), příchuť  
z přírodních bobulovin, protihrudkující látka (oxid křemičitý), sladidlo 
(xylitol), d-ribóza, sladidlo (sukralóza) a regulátor kyselosti  
(dihydrogenfosforečnan draselný). Ostatné zložky: Kyselina citrónová, 
nosič (maltodextrín), príchuť z prírodnej bobuľovej zmesi, protispiekavá 
látka (oxid kremičitý), sladidlo (xylitol), d-ribóza, sladidlo (sukralóza), 
regulátor kyslosti (dihydrogénfosforečnan draselný).

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.


