
АРГИ+ съдържа 5 грама L-аргинин в една 
доза, а плюсът в името на продукта е и оно-
ва, което го отличава сериозно от конкурен-
тите му на пазара. Неповторимата формула 
съдържа две допълнителни ключови групи 
хранителни вещества, необходими на орга-
низма за най-пълноценно усвояване на цен-
ната аминокиселина и преобразуването ѝ в 
азотен оксид. 

Първата е уникален катализиращ и енер-
гизиращ комплекс от витамини С, D3, В6, 
В12, фолиева киселина, както и набиращия 
все по-голяма популярност специален ви-
тамин К2. 

Втората група представлява патентован 
пло дов микс – великолепна комбинация от  
плодове, богати на антиоксиданти и фито-
нутриенти: нар, бъз, боровинки, малини, 
къпини, френско грозде, горчива череша, 
ресвератрол и гроздови люспи. Те предла-
гат подкрепа за намаляване на свободните 
радикали и метаболитните отпадъци от про-
цеса на преобразуване. 

Всички тези съставки заедно създават хра-
нителна добавка от ново поколение, която 
подкрепя цялостното ви здраве. Само една 
мерителна лъжица АРГИ+, разтворена във 
вода или в любимата ви напитка от алое, 
изпълва всяка ваша клетка с жизненост. 
Обърнете листовката, за да разберете защо 
е добре да пиете АРГИ+ всеки ден!

Наричан дори и от предпазливите учени „чудо-
дейна молекула”, L-аргининът е аминокисели-
на, която човешкият организъм преобразува 
в азотен оксид. Азотният оксид е обявен за 
„молекула на годината” през 1992 г. заради 
свойствата си да помага на кръвоносните 
съдове да се отпуснат и отворят широко за 
по-добро кръвообращение. Шест години по-
късно трима учени – Робърт Фърчгот, Луис 
Игнаро и Ферид Мурад, печелят Нобелова на-
града за медицина за изследванията си вър-
ху уникалното съединение и функциите му в 
тялото.
Улесненото движение на кръвта в тялото го 
зарежда с енергия и е жизненоважно за ре-
ализиране на оптималния му здравен по-
тенциал. Като допринася за по-свободната 
циркулация на жизнената течност, азотният 
оксид подпомага доставянето на кислород 
и хранителни вещества до всички органи и 
системи, за да функционират те правилно. 
Отпуснатите и проводими кръвоносни съдо-
ве понижават натоварването на сърцето и 
оптимизират кръвообращението. Това може 
да има редица ползи за здравето – обърнете 
листовката, за да видите кои са те.
Форевър Ливинг Продъктс създаде пълноце-
нен източник на L-аргинин без аналог на паза-
ра и го нарече АРГИ+. 
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1. Производство на азотен оксид. Основна 
съставка на АРГИ+ е L-аргининът, който 
тялото преобразува в азотен оксид, а той 
помага на кръвоносните съдове да се 
отпуснат.

2. Подкрепа за сърдечносъдовата 
система. АРГИ+ допринася за 
поддържане на здравословно кръвно 
налягане, добре работещо сърце и 
оптимално кръвообращение.

3. Антиоксидантна защита. Азотният 
оксид е мощно средство в борбата 
със свободните радикали, към него в 
АРГИ+ са добавени витамини и плодови 
екстракти с изразени антиоксидантни 
свойства.

4. Мозъчни функции. Подобреното 
кръвоснабдяване на мозъка може да 
благоприятства паметта и мисловната 
дейност.

5. Противопоставяне на стареенето. 
Съставките в АРГИ+ освобождават 
хормони, допринасящи за забавяне на 
някои от признаците на стареене.

6. Клетъчна комуникация. Повишеното 
производство на азотен оксид може да 
доведе до оптимизиране на преноса на 
информация между нервите и мозъка.

7. Имунна подкрепа. Поредното полезно 
свойство на азотния оксид е, че е 
токсичен за вредните микроорганизми 
и се използва от белите кръвни телца и 
други имунни клетки.

8. Клетъчно здраве. АРГИ+ храни клетките 
с незаменими аминокиселини и 
витамини.

9. Сексуални функции. Подобреното 
кръвообращение може да се отрази 
положително върху сексуалните 
функции при мъжете.

10. Белодробна дейност. L-аргининът в 
АРГИ+ има потенциала да отваря по-
широко дихателните пътища за по-лесно 
дишане и оптимално белодробно здраве.

11. Мускулно-скелетно здраве. АРГИ+ 
ни зарежда с важни нутриенти, 
подкрепящи мускулите, хрущялите, 
сухожилията и ставите. Подпомага 
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растежа и възстановяването на костите 
и тъканите. Особено подходящ е след 
счупвания и наранявания на меките 
тъкани.

12. Здрава кожа. Според проучванията 
L-ар гининът ускорява заздравяването на 
кожата след изгаряния и нараняване.

13. Спортни постижения. Съставките в 
АРГИ+ са полезни за спортистите, тъй 
като увеличават издръжливостта, 
снижават оксидативния стрес и 
подобряват белодробните функции. 
Те повишават и мускулната маса и 
сила, като същевременно намаляват 
количеството на мастните тъкани.

14. Простатно здраве. Формулата на АРГИ+ 
има потенциал да подпомага функциите 
на простатата и да я предпазва от 
оксидативен стрес.

15. Храносмилане. Здравата 
храносмилателна система е 
жизненоважна за доброто общо 
състояние на организма. Съставките на 
АРГИ+ могат да оптимизират работата и 
изчистването на червата.

16. Обмяна на веществата. Полезен 
спътник, когато искаме да контролираме 
теглото си, АРГИ+ подобрява 
метаболизма на мазнините и глюкозата.

17. Холестерол. Екстрактът от червено вино 
в продукта допринася за понижаване на 
нивата на холестерола.

18. Кръвна захар. АРГИ+ може да повлияе 
чувствителността към инсулин и е 
особено полезен за поддържане на 
нивата на кръвната захар.

19. Енергия. Благотворното въздействие на 
АРГИ+ върху повечето органи и системи 
в тялото води до повишена жизненост и 
отличен тонус.

20. АРГИ+ е превъзходна всекидневна 
хранителна добавка за добро здраве, 
която дава възможност на тялото да 
функционира оптимално.

 всеки ден?АРГИ+Защо 
да пием


