
המוצרים המוצגים של חברת Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. 
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

 למנה =יחידותסימון תזונתי
10 גרם

% מהקצובה היומית
המומלצת לנשים

% מהקצובה היומית
המומלצת לגברים

גיל 25-50גיל 25-50
33קק”לאנרגיה

5גר’חלבונים
3גר’פחמימות

3גר’מתוכם סוכרים
0גר’שומנים

C 80133%133%מ”גויטמין
D3 5100%100%מק”גויטמין
K2 2030%25%מק”גויטמין
B6 1.487%70%מ”גויטמין

B12 2.5125%125%מק”גויטמין
200111%100%מ”גחומצה פולית

5גר’L-ארגינין

תיאור ומטרה
L – ארגינין היא חומצת אמינו כל כך חזקה שמדענים מתייחסים אליה כאל 

“מולקולת הפלא” ומסיבות טובות כיוון שהגוף שלנו ממיר את ה – L – ארגינין 
לחנקן חמצני, מולקולה המסייעת לכלי הדם להתרחב, דבר המאפשר זרימת דם 
טובה יותר. זרימת דם טובה יותר תומכת בתפקודים חשובים רבים של גופנו כמו:

    רמות לחץ דם תקינות	 
    בריאות כללית טובה של הלב וכלי הדם	 
    תפקוד חיסוני	 
    גדילה של שרירים	 
    גדילה של עצמות ורקמות ושיקומם	 
    תפקוד מיני אצל גברים	 
    חילוף חומרים של שומנים וסוכרים	 
    ייצור הורמון אנטי-אייג’ינג ועוד	 

עם כל כך הרבה יתרונות בריאותיים אין פלא ש – L–ארגינין מעוררת כל כך הרבה 
התרגשות. +ARGI מספק את כל העוצמה הקיימת ב- L–ארגינין בשילוב עם:

רימון – הידוע בתכונתו החזקה כנוגד חימצון.
תמצית יין אדום – כדי לסייע בשמירה על רמות כולסטרול בריאות.

תמציות קליפת ענבים ופירות יער – לבריאות טובה של הלב, כלי הדם 
והמערכת החיסונית.

כל המרכיבים האלה יחד יוצרים תוסף חדשני המסייע לבריאות טובה יותר בכל 
הגוף. רק למהול שקיק אחד של +ARGI במים או במשקה האלו ורה המועדף 

עליכם, לאספקת תמריץ של אנרגיה לכל חלק בגופכם. 
הוסיפו בריאות אופטימלית לתזונה המשפחתית שלכם עם הכוח 

שב-L–ארגינין!

רכיבים
כל L ארגינין, תערובת גרגרי יער )לטעם( אנטיאוקסידנטים )חומצה ציטרית 

וחד-אשלגן פוספט(, D ריבוז, תערובת פירות המכילה: מיצוי קליפות הענב, 
אבקת מיץ פרי אלדרברי, מיצוי רימון, מיצוי יין אדום, אבקת מיץ פטל, אבקת 
מיץ דומדמניות, אבקת מיץ אוכמניות, אבקת מיץ דובדבני מורלו, חומר מונע 

 , K2 ויטמין ,C ( ממתקים )קסיליטול, סוכרלוז(, ויטמיןE551(, ) התגיישות
ויטמין D3 , ויטמין B6 , ויטמין B12 , חומצה פולית. 

מכיל
300 גרם, 30 שקיקים, כל שקיק= מנה של 10 גרם

שימוש מומלץ
להוסיף שקיק של +ARGI )מנה= 10 גרם( ל -240 מ”ל מים או משקה אחר. 

לשתות פעם ביום.

חשוב לדעת

L - ארגינין ידוע כ-”מולקולת הפלא”	 
תערובת הפירות הייחודית מוסיפה 	 

עוצמה של נוגדי חימצון
מעודד ייצור חנקן חמצני	 

ארג’י פלוס
 5 גרם של L - ארגינין בתוספת של ויטמינים בכל מנה כדי להיות פעילים ברציפות לאורך כל היום

 ARGI+  #320

מידע תזונתי:

 L-ארגינין - בהשגחה למדרין
”מולקולת הפלא”

לבריאות כללית טובה 
של הלב וכלי הדם

מספק תמריץ של אנרגיה 
לכל חלק בגוף

לא בוצעו ניסויים 
על בע״ח

תוספי תזונה


