ARGI+
Sporten met
Forever

Sporten met de natuurlijke
boost van ARGI+
ARGI+ is een uniek supplement voor actieve sporters die hun lichaam dat beetje
extra willen geven voor optimale prestaties. ARGI+ heeft een uitgekiende
samenstelling die uw sportprestaties op een natuurlijke en veilige* manier
kunnen verbeteren.

L-arginine voor een betere toevoer van zuurstof en voedingsstoffen
Een gezonde bloedcirculatie zorgt dat onze organen in voldoende mate
van voedingsstoffen en zuurstof worden voorzien en dat afvalstoffen snel
afgevoerd worden. Onze bloedvaten spelen daarbij een cruciale rol. In 1998
wonnen drie wetenschappers** de Nobelprijs voor de geneeskunde voor de
ontdekking van de positieve werking van stikstofmonoxide op onze bloedvaten.
Stikstofmonoxide (NO) zorgt dat bloedvaten zich ontspannen waardoor de
bloedcirculatie verbetert en er o.a. meer zuurstof door het lichaam wordt
gedistribueerd.

*ARGI+ bevat volgens het Centrum van
preventieve dopingvoorlichting van de
Duitse Hoge Sportschool in Köln geen
anabolen of andere verdachte substanties.
**Nobelprijswinnaar Dr. Ferid Murad is
fervent gebruiker van de Argi+

Met name bij intensieve sportbeoefening of hoge spierbelasting heeft dit een
positieve uitwerking op de prestaties. Stikstofmonoxide wordt in het lichaam
aangemaakt onder invloed van het aminozuur L-arginine. Het lichaam zelf maakt
slechts in beperkte mate L-arginine aan. De L-arginine in de Argi+ zorgt ervoor
dat bij intensieve sportbeoefening de bloedcirculatie en daarmee o.a. de toevoer
van zuurstof wordt geoptimaliseerd.

ARGI+ =
L-arginine + meer!
ARGI+ is een volwaardig
voedingssupplement met meer dan
alleen het aminozuur L-arginine. Het
bevat tevens een unieke mix van essentiële
vitaminen en antioxidanten die een gunstige
omgeving vormen voor de omzetting, absorptie
en distributie van de arginine. Zo zorgt de
vitaminemix o.a. voor de energie die nodig
is voor een optimale conversie van arginine
naar stikstofmonoxide. Vitamine C levert
een waardevolle bijdrage aan het versterken

van het afweersysteem. De B6, B12 en
foliumzuur ondersteunen het lichaam in
stress situaties. Vitamine K draagt bij aan
een snelle regeneratie. De antioxidantrijke
fruitextracten van o.a. frambozen,
bramen, blauwe bessen en druiven
zorgen tijdens dit proces dat er
een minimum aan afvalstoffen
ontstaat en dat vrije radicalen zo
veel mogelijk geëlimineerd worden. ARGI+ is het enige
volwaardige voedingssupplement dat deze uitgekiende mix van natuurlijke
bestanddelen biedt.

Je merkt het verschil met ARGI+
Het gebruik van ARGI+ is eenvoudig. Doe 1 schep (10 g) ARGI+ poeder in
minimaal 240 ml water en roer het goed door totdat de drank paars/rood kleurt.
Regelmatig gebruik, enige tijd voor het sporten of voor regeneratie na het
sporten, zorgt o.a. voor:
 en verhoogd energieniveau
•e
• snellere spieropbouw en sterkere vetverbranding
• beter uithoudingsvermogen
• snel herstel na sportinspanning
• versterkt het afweersysteem

ARGI+ van Forever Living Products
ARGI+ is slechts één van de vele producten uit ons assortiment. Forever Living
Products is al ruim 35 jaar actief in inmiddels meer dan 150 landen wereldwijd
met hoogwaardige gezondheids- en schoonheidsproducten, veelal op basis
van aloë vera en bijenproducten. Een deel van dit assortiment is bij uitstek
geschikt voor sporters en stellen wij graag aan u voor. Deze producten zijn
verkrijgbaar bij uw zelfstandige Forever distributeur.

Aloe Vera Gel (15)
Forever Freedom (196)
Sporters hebben een verhoogde behoefte aan
vitaminen en mineralen. Aloe Vera Gel bevat veel
waardevolle bestanddelen (voedingsstoffen,
mineralen, aminozuren en vitaminen) die zorgen
voor extra energie en leveren een bijdrage aan
de algehele gezondheid. Forever Freedom
is een specifieke drank voor sporters. Het
stimuleert de stofwisseling en ondersteunt het
bewegingssysteem en houdt met name de
gewrichten in optimale conditie. En is goed
voor de aanmaak en opbouw van kraakbeen.
De dranken zijn dé ondersteuning voor
sporters en kunnen goed gemengd worden
met de ARGI+.

Forever Active Boost (321)
Forever Active Boost X (440)
De energiedrank met guarana in
combinatie met de unieke ADX-7 kruidenen voedingsstoffenmix geeft energie
voor de korte en lange
termijn. Tijdens en
na iedere training of wedstrijd
voor topprestatie en herstel.
Nu ook de FAB X,
zonder calorieën,
koolhydraten
en suiker.

Pomesteen Power (262)
Een multivitaminendrank met een sterk antioxiderende werking die
uw prestaties kunnen verhogen en het immuunsysteem versterken.
Deze drank levert vooral magnesium, ijzer en vitamine C.
In combinatie met de ARGI+ wordt deze drank snel in het bloed
opgenomen.

Forever Bee Pollen (26)
Zonder eiwitten/proteïnen kunnen sporters niet functioneren.
Door de fundamentele bestanddelen zoals vitaminen, enzymen,
proteïnen, plantaardige vetzuren en aminozuren bevat deze
natuurlijke multivitamine alle voeding die een sporter nodig heeft.

Forever Bee Propolis (27)
Als u gaat sporten moet u in goede conditie zijn. Met Forever Bee
Propolis houdt u uw weerstand op peil en bevordert u uw vitaliteit.

Forever Royal Jelly (36)
Forever Royal Jelly bevat vitamine A, C, D, E en
B-complex inclusief B5, die een belangrijke
rol speelt bij de afbraak van eiwitten,
vetten en koolhydraten. Bovendien
heeft de Royal Jelly een zeer gunstige
invloed op het uithoudingsvermogen en de
concentratie. Hiermee blijft de sporter o.a.
gefocust op het te bereiken doel.

Aloe Heat Lotion (64)
Deze lotion bevat verwarmende bestanddelen die zowel voor als na
het sporten ideaal zijn voor de spieren. Stimuleert de doorbloeding
tijdens het sporten en is een weldaad na het sporten voor pure
ontspanning of massage van vermoeide spieren.

Aloe MSM Gel (205)
Een verzachtende aloë vera gel, rijk aan kruidenextracten, specifiek
voor de gewrichten. Door het unieke bestanddeel MSM zorgt het
ervoor dat weefsels soepel, elastisch en stevig blijven. Hiermee
ondersteunt dit het herstel van de gewrichten en gewrichtsbanden
na het sporten.

Forever Calcium (206)
Calcium is ontwikkeld om uw botten sterk en gezond te houden.
Forever Calcium is tevens nodig voor het goed functioneren van
de spieren en voor het geleiden van prikkels naar de zenuwen.
Calcium speelt daarom een belangrijke rol bij spieraanspanning en
spierontspanning tijdens het sporten.

Forever Arctic Sea (376)
Forever Arctic-Sea bevat hoogwaardige Omega-3 en Omega-9
vetzuren. Essentiële vetzuren die niet door het lichaam worden
aangemaakt. Deze vetzuren werken ondersteunend voor een
optimale conditie van o.a. het hart en de bloedvaten.

Dit is een greep uit ons assortiment geschikt voor sporters. Wilt u nog meer
informatie over deze producten van Forever? Neem dan contact op met uw
Forever distributeur.

Forever Living Products is wereldmarktleider op het gebied van aloë vera
producten. Sinds 1978 streven wij ernaar om met onze producten u het beste
uit de natuur te bieden voor uw gezondheid en schoonheid. Het is de kracht
van de natuur die ons helpt er goed uit te zien en ons optimaal te voelen. Onze
producten zijn hier het resultaat van. De producten van Forever staan dan ook
garant voor kwaliteit en puurheid. Miljoenen gebruikers verspreid over meer
dan 150 landen bevestigen dit. Een gezonde levensstijl op basis van natuurlijke
producten creëert u samen met Forever.
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