
Toidulisandid

L-arginiin on nii tõhus ami-
nohape, et teadlased kutsuvad 
seda võlumolekuliks. Nimi on 
pandud tõepoolest asja eest, sest 
meie organism muundab L-argi-
niini lämmastikoksiidiks – vere-
soonte lõdvestumist ja laienemist 
soodustavaks molekuliks. See 
protsess aktiveerib vere ringe, 
mis mõjutab positiivselt paljusid 
olulisi funktsioone:
•	vererõhku,
•	veresoonkonna ja südame 

üldist seisundit,
•	 immuunsüsteemi,
•	 lihaste kasvu,
•	 luude ja kudede arenemist ja 

taastumist,
•	meeste seksuaaltervist,
•	 rasva- ja glükoosivahetust,
•	vananemise vastu võitlevate 

hormoonide tootmist jpt 
funktsioone.
L-arginiin on väga kasulik, 

mistõttu ei ole ime, et see nõnda 
suurt huvi tekitab. Uus ARGI+ 
sisaldab kogu L-arginiini väge. 
Lisaks on selle toime tugevdatud 
järgmiste ainetega:
•	granaatõunaekstrakt – suu-

repärane antioksüdantide 
allikas;

•	punase veini ekstrakt, mis 
aitab kolesterooli õigel tasemel 
hoida;

•	viinamarjakesta- ja marjaekst-
raktid südame, veresoonte ja 

immuunsüsteemi tervenda-
miseks.
Kõik need koostisosad kokku 

moodustavad uue põlvkonna 
toidulisandi, mis parandab 
organismi üldist seisundit. Vaid 
üks mõõtlusika täis vee või 
eelistatud aaloemahlaga segatud 
ARGI+´i loob parema enesetun-
de. Rikastage oma toidulauda 
tõhusa L-arginiiniga – nii olete 
tervemad!

TEAVE TOIDULISANDI 
KOHTA
Üks portsjon on üks triiki 
mõõtlusika täis.
Ühes pakendis on 30 portsjonit.

Ühes portsjonis sisaldub Soovituslik 
 ööpäevane norm, %*

40 kalorit 

3 g süsivesikuid 1 %

3 g suhkrut *

80 g C-vitamiini (L-askorbiinhapet) 100 %

5 µg D3-vitamiini (kolekaltsiferooli) 100 %

75 µg K2-vitamiini (menakinooni) 100 %

1,4 mg B6-vitamiini  
(püridoksiin vesinik kloriidi) 100 %

2,5 µg B12-vitamiini (tsüanokobalamiini) 100 %

200 µg folaati (foolhapet) 100 %

5 g L-arginiini *

ARGI+ 
L-arginiini ja vitamiinide kompleks   kood 320

Foreveri patenditud puuviljasegu 220 mg*

Viinamarjakestaekstrakt, granaatõunaekstrakt, 
punase veini ekstrakt, leedrimahla pulber, 
vaarikamahla pulber, murelimahla pulber, 
põldmurakamahla pulber, mustsõstramahla 
pulber ja mustikamahla pulber.

*Soovituslik ööpäevane kogus ei ole kindlaks 
tehtud.

SOOVITUSLIK TARVITAMI-
NE: juua iga päev mõõtlusikatäis 
ARGI+´i lahustatuna 250 ml vees 
vm joogis.

MUUD KOOSTISAINED: sidrun-
hape, marja lõhnaained, ränidiok-
siid, ksülitool, d-riboos, sukraloos, 
monokaaliumfosfaat.

Kui olete rase, imetate last või kan-
natate tervisehäirete all, pidage toote 
kasutamise eel nõu arstiga.

•	 L-arginiini kutsutakse võlumole-
kuliks.

•	 Patenditud puuviljasegu on hea 
antioksüdantide allikas.

•	 Stimuleerib lämmastikoksiidi 
tootmist.


