
PROARGI-9+
SASZETKI O SMAKU CYTRUSOWO-JAGODOWYM 

Poz. nr 92730

30 saszetek

Nowatorski produkt Synergy służący poprawie 

zdrowia, ProArgi-9+, wytwarzany jest przy użyciu 

najnowocześniejszego wyposażenia, a jego składniki 

poddawane są uprzednio rygorystycznym testom 

kontroli jakości. Każda partia ProArgi-9+ badana jest 

z dokładnością do trylionowych cząstek pod kątem 

zawartości jakichkolwiek zanieczyszczeń. Jednym z 

głównych składników ProArgi-9+ jest l-arginina, związek 

badany przez wielu naukowców zwracających uwagę na 

jego korzystny wpływ na zdrowie.

ProArgi-9+ zawiera sześć podstawowych witamin: 

witaminę C, witaminę D3, witaminę K, witaminę B6, 

witaminę B12 i kwas foliowy. Każda z nich odgrywa istotną 

rolę z perspektywy właściwego działania organizmu. 

Witamina C wspomaga odpowiednią pracę układu 

nerwowego i odpornościowego, jednocześnie sprzyjając 

zachowaniu odpowiedniego poziomu energii oraz stanu 

psychiki. Witamina B6, witamina B12 oraz kwas foliowy, 

oprócz kilku korzystnych sposobów działania na zdrowie 

organizmu podobnie jak witamina C, wspomagają również 

wytwarzanie czerwonych krwinek oraz metabolizm 

homocysteiny. Witamina K dostarcza szeregu unikalnych 

dla siebie korzyści: m. in. wspomaga zdrowie kości oraz 

krzepliwość krwi.

Dobór składników ProArgi-9+ stanowi efekt drobiazgowej 

pracy, aby umożliwić osiągnięcie doskonałego stanu 

zdrowia. Jest to produkt wolny od zanieczyszczeń, 

skutecznie działający i opracowany tak, aby pomóc Ci 

uwolnić swój potencjał.

DZIAŁANIE

•  Comes in serving-sized sachets to take with you on the go

•  Flavored for a refreshing, citrus taste

•   Contains Vitamin C, which supports the proper 

functioning of the nervous and immune systems

•  Contains Vitamin K, which supports bone health and 

blood coagulation

•  Contains Vitamin B6, Vitamin B12, and folic acid, which 

supports red blood cell formation and homocysteine 

metabolism

GŁÓWNE SKŁADNIKI

• L-arginine

• L-citrulline

• Folic acid

• Vitamins: C, D3, K, B6, B12

ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA

Mix 1 sachet (1 serving) into 240 ml of water. Take two 

servings per day with the Purify program. Stir or shake to 

dissolve. Store in a cool, dry place.

WARTOŚCI ODŻYWCZE
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Składniki:  łupiny plantago ovata, L-Gutamina, 
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii), błonnik 
jabłkowy, siemię lniane,  guma guar, substancja 
zagęszczająca: guma arabska, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, kwiaty brokułu, 
aromat pomarańczowy, substancja przeciwzbry-
lająca: dwutlenek krzemu, aromat cytrynowy, 
chlorofilina, substancja słodząca:  glikozydy 
stewiolowe, ekstrakt z jabłka,  cytrynian cynku, 
ekstrakt z zielonej herbaty, liść kapusty, korzeń 
marchwii, korzeń buraka, liść rozmarynu, owoc 
pomidora, kłącze kurkumy, ekstrakt z liścii oliwki, 
ekstrakt z pestek winogron.

Składniki 2 saszetki 4 saszetki

Łupiny Plantago ovata 3132 mg 6264 mg
L-Glutamina  2500 mg 5000 mg
Inulina (ekstraktu z korzenia cykorii) 2500 mg 5000 mg
Błonnik jabłkowy 1800 mg 3600 mg
Siemię lniane 600 mg 1200 mg
Kwiaty brokułu  300 mg 600 mg
chlorofilina   100 mg 200 mg
Ekstrakt z jabłka  30 mg 60 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty 15 mg 30 mg
Liść kapusty  8 mg 16 mg
Korzeń marchwi     8 mg 16 mg
Korzeń buraka   8 mg 16 mg
Liść rozmarynu     8 mg 16 mg
Owoc pomidora          8 mg 16 mg
Kłącze kurkumy     8 mg 16 mg
Ekstrakt z liścii oliwki     5 mg 10 mg
Ekstrakt z pestek winogron      5 mg 10 mg
Guma Guar    600 mg 1200 mg
Cynk 7,5 mg 15 mg
  (75% RWS) (150% RWS)
RWS = Referencyjnych Wartości Spożycia

Składniki: inulina z cykorii; substancja 
glazurująca: 
hydroksypropylometyloceluloza; Bacillus 
coagulans; substancje przeciwzbrylające: 
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 
dwutlenek krzemu.

inulina z cykorii 270 mg / 810 mg

bakterie Bacillus coagulans 1 miliard CFU / 3 miliard CFU

Zawartość w porcji dziennej (1/ 3 kapsułki)
Składniki

Skład: tlenek magnezu, pektyna 
jabłkowa w proszku (Malus 
domestica Borkh., owoc), suszone 
śliwki w proszku (Prunus domestica 
L., owoc), substancja glazurująca 
(hydroksypropylometyloceluloza), 
substancja przeciwzbrylająca (sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych).

SUPPLEMENT FACTS
CURRENTLY AS IS
USING HELVETICA
STANDARD FONTS

Magnez  400 mg (107%*)
Pektyna jabłkowa  500 mg
Suszone śliwki w proszku  200 mg
* zalecanej dziennej referencyjnej wartości spożycia

2 kapsułki 
(1620 mg)

Informacja o produkcie

Składniki: L-arginina, kwasy (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), 
koncentrat z owocu granatu (Punica granatum), naturalne aromaty, 
L-cytrulina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), 
D-ryboza, ekstrakt ze skórki winogron (Vitis vinifera), kwas 
L-askorbinowy, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), wyciąg 
z czerwonych winogron (Vitis vinifera), menachinon, kwas foliowy, 
chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

Ilość na maksymalną zalecaną dawkę dzienną
na 1 saszetkę (9,83 g proszku): % ZDS*
L-arginina 5 g 
L-cytrulina 200 mg 
Witamina C 60 mg 75%
Witamina D 5 μg 100%
Witamina B6 2 mg 143%
Witamina B12 3 μg 120%
Witamina K 20 μg 27%
Kwas foliowy 200 μg 100%

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

1 porcja 

Białko    20 g
Błonnik  4 g
w tym 
 Błonnik kukurydziany   1,96 g
 Błonnik z grochu   0,24 g
 Błonnik bambusowy  0,18 g 
Fruktooligosacharydy  921,3 mg
inulina (z ekstraktu z cykorii) 52,95 mg
 Siemię lniane  400 mg
Otręby ryżowe  136 mg
 marchew  82,75 mg 
olej krokoszowy   40 mg
żurawina  40 mg
 kwiat brokułu  40 mg
wyciąg z pestek winogron  37,5  mg
 w tym Proantocyjanidyny  17 mg
czarna fasola  25,2 mg
fasola adzuki  2,8 mg
Beta-glukany  0,04 mg
Witamina A 495 µg ekwiwalentu retinolu (114% RWS)
Witamina D 3,5 µg (70% RWS)
Witamina C 21 mg (26% RWS)
Witamina B1 (Tiamina) 0,5 mg (45 % RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 0,6 mg (43% RWS)

Składniki 1 porcja Składniki
Niacyna  7 mg ekwiwalentu niacyny (44% RWS)
Witamina B6 0,7 mg (50% RWS)
Kwas Foliowy 140 µg (70% RWS)
Witamina B12 2,1 µg (84 % RWS)
Biotyna  105 µg (210% RWS)
Kwas Pantotenowy 3,5 mg (58% RWS)
Cynk  5,25 mg (53 % RWS)
Miedź  0,8 mg (80% RWS)
Mangan  0,7 mg (35% RWS)
Selen  24,5 µg (45% RWS)
Jod  52,5 µg (35% RWS)

RWS-Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: Izolat białka grochu, Olej slonecznikowy w 
proszku (olej słonecznikowy z naturalnie wystepują-
cymi tokoferolami, maltodeksryna, skrobia, mono i 
digliceridy i fosforany wapnia), aromaty, błonnik 
kukurydziany, wzmacniacz smaku (Erytrytol), 
Fruktooligosacharydy, MCT Olej, sól morska, siemie 
lniane, cytrynian potasu, cytrynian sodu, Błonnik z 
grochu, substancje zagęszczające, (guma guar, guma 
ksantanowa, karagenan), białko ryżowe, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe), błonnik bambu-
sowy, otręby ryżowe, marchew, ekstrakt z korzenia 
cykorii, olej krokoszowy, żurawina, kwiat brokułu, 
wyciąg z pestek winogron, kwas l-askorbinowy, 
czarna fasola, selen, biotyna, witamina A, niacyna, 
cynk, miedź, kwas pantotenowy, fasola adzuki, 
mangan, witamina D, kwas foliowy, jodek potasu, 
witamina B6, witamina B1, witamina B2, proszek z 
granatu, witamina B12, ekstrakt ze skórek winogron, 
fasola garbanzo, beta glukany.
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Podobnie jak w przypadku każdego produktu żywnościowego, przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Szczególnie dotyczy to 
kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób ze zdiagnozowanymi schorzeniami.  Produkt nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania 
żadnej chorobie. 



DLACZEGO PURIFY?

Mikrobiom cierpi na skutek toksycznego otoczenia, żywności ubogiej w składniki odżywcze, a także stresującego, siedzącego 

trybu życia. Cierpienie to przekłada się na zachwianie równowagi między pożytecznymi i szkodliwymi bakteriami, co ostatecznie 

obciąża również i inne układy w organizmie.

 

ZESTAW PURIFY

ProArgi-9+ jest jednym z pięciu produktów wchodzących w skład Zestawu Purify, który zawiera tygodniową dawkę klinicznie 

opracowanego pożywienia dla mikrobiomu. Korzystaj w przemyślany sposób z klinicznie opracowanych produktów należących 

do Zestawu i przestrzegaj wytycznych w zakresie diety, aby wzmocnić swój mikrobiom i rozpocząć wyprawę po Elitarne 

Zdrowie.

O PRODUKTACH SYNERGY ELITE HEALTH

Elite Health (Elitarne Zdrowie) to szczyt dobrego samopoczucia, kiedy wiek 

nie określa granicy możliwości. Z perspektywy naukowej, Elitarne Zdrowie to 

optymalny sposób funkcjonowania metabolizmu, stan, w którym wszystkie 

elementy organizmu działają sprawnie dając Ci energię by więcej widzieć, 

więcej robić i być kimś więcej, niezależnie od etapu na jakim jesteś w życiu. 

Najnowsze odkrycia naukowe ujawniły przed nami fascynujący wewnętrzny ekosystem znajdujący się wewnątrz każdego z nas 

zwany mikrobiomem. Ta skomplikowana społeczność bakterii, grzybów i mikroflory zamieszkuje przede wszystkim nasze jelita 

i znacząco wpływa na zdrowie wszystkich pozostałych układów w naszym organizmie. W Synergy WorldWide drobiazgowo 

opracowaliśmy opatentowane rozwiązania: Purify, Fortify i Protect. Każde z nich zaczyna się od mikrobiomu.
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Podobnie jak w przypadku każdego produktu żywnościowego, przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Szczególnie dotyczy to 
kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób ze zdiagnozowanymi schorzeniami.  Produkt nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania 
żadnej chorobie. 


