
Um Synergy WorldWide 

Synergy WorldWide er brautryðjandafyrirtæki á 
alþjóðavísu sem sérhæfir sig í framleiðslu hágæða 
næringar- og heilsubótarefna undir handleiðslu 
stofnanda og framkvæmdastjóra þess, Dan 
Higginson.

Fyrirtækið er rekið af framúrskarandi hæfum 
stjórnendum sem hafa meira en sjötíu ára 
samanlagða reynslu í tengslamarkaðssetningu. 
Synergy WorldWide er vel í stakk búið fyrir 
áframhaldandi vöxt og farsæld. Frá því Synergy 
var stofnað árið 1999 hefur saga fyrirtækisins 
verið mörkuð velgengni víða um heim. Synergy 
WorldWide er dótturfyrirtæki Nature´s Sunshine 
Products (NSP), virts fyrirtækis sem starfað hefur 
í meira en 40 ár við framleiðslu næringar- og 
fæðubótarefna.

Skoðaðu heimasíðuna okkar 
www.synergyworldwide.com til að fræðast meira 
um Synergy WorldWide.
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Fyrir nánari upplýsingar, vinsamlegast hafið samband við
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V3-kerfið er byggt á vandaðri þróun og 

samsetningu sérvalinna bætiefna sem eiga 

það sameiginlegt að efla starfsemi líkamans 

og almennt heilbrigði. Hráefnin í þessum 

framúrskarandi vörum, PhytoLife, Mistify og 

ProArgi-9+, eru tær og ómenguð og leggja í 

sameiningu grunninn að góðri heilsu.

V3-kerfið frá Synergy WorldWide byggir á 

vandlega úthugsaðri blöndu næringarefna 

og stuðlar að heilbrigði líkama og sálar 

og eykur sömuleiðis þrek og þol. Þeir sem 

nýta sér þetta kraftmikla næringarkerfi fá í 

hendurnar framúrskarandi vörur, sannprófaðar 

af sérfræðingum sem tryggja að vörurnar séu 

framleiddar samkvæmt ýtrustu gæðakröfum og 

skili sem bestri virkni.

Næringarkerfið
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Kostir vörunnar 

Synergy WorldWide kappkostar að bjóða upp á 

hágæðavörur. Hráefnin eru öll tær og ómenguð, 

efnisuppskriftirnar eru árangur ýtarlegrar 

rannsóknarvinnu og framleiðsluferlið háð ströngu 

gæðaeftirliti. Auk þess stjórnar Synergy þróun 

vörunnar, framleiðslu hennar og gæðaprófunum.

• Rannsóknar- og þróunarsvið Synergy er skipað 

hámenntuðum líffræðingum, efnafræðingum og 

vísindamönnum sem hver og einn hefur áratuga 

reynslu af því að vinna með næringar- og 

fæðubótarefni.

• Synergy starfar samkvæmt reglugerðum um 

góða framleiðsluhætti, Good Manufacturing 

Practices (GMP), í því skyni að tryggja samræmi 

og nákvæmni á öllum stigum framleiðslunnar. 

• Synergy er gæðavottað samkvæmt stöðlum 

NSF, sjálfstæðrar gæðavottunarstofnunar, sem 

gerir úttekt á tækjabúnaði við framleiðsluna, 

verklagi, reglum og framleiðsluferli með það fyrir 

augum að tryggja framúrskarandi gæði.

• Synergy ver milljónum Bandaríkjadala á ári 

hverju til ýtarlegra rannsókna og gæðaprófa til 

að tryggja hreinleika, gæði og öryggi vörunnar.

• Synergy velur af kostgæfni allt hráefni í sínar 

vörur og prófar vandlega hverja einustu 

sendingu með tilliti til hreinleika, gæða og virkni.

Allar vörur Synergy WorldWide fara í gegnum 

strangt gæðaeftirlit, til þess að ganga úr skugga 

um að öllum gæðakröfum sé fullnægt, því þegar 

kemur að heilsu þinni dugar ekkert minna.

ProArgi-9+ 
ProArgi-9+ inniheldur 

amínósýrurnar L-Arginine 

og L-Citrulline, ásamt 

C-, D- og B6-vítamínum. 

Með sinni fjölbreyttu 

virkni stuðla C- og B6-

vítamínin í ProArgi-9+ að 

ákjósanlegri virkni tauga- 

og ónæmiskerfis. Eins draga þau úr þreytu og 

sleni á meðan D-vítamínið í ProArgi-9+ stuðlar að 

ákjósanlegum styrk kalsíums í blóðinu, upptöku 

fosfórs og viðhaldi eðlilegrar vöðvastarfsemi.

ProArgi-9+ má taka á hvaða tíma dags sem er. 

Blandið einfaldlega einni mæliskeið af duftinu 

saman við 240 ml af vatni (eða eftir smekk) og 

hrærið þar til það er uppleyst.

PhytoLife
PhytoLife frá Synergy, unnið úr 

laufi mórberjatrésins, refasmára 

(alfalfa) og bygggrasi, er 

öflug blanda af klórófyllín 

(sodium copper chlorophyllin) 

og piparmyntuolíu. Hér eru 

gæði í hverjum dropa. Í 

piparmyntuolíu PhythoLife 

eru fólgin framúrskarandi efni 

sem stuðla að ákjósanlegri 

meltingu og gera þér kleift að 

breyta venjulegu drykkjarvatni í 

ljúffengan svaladrykk sem hægt 

er að gæða sér á yfir daginn.

Þessi bragðgóði drykkur er frábær viðbót við þau 

bætiefni sem tekin eru á degi hverjum. PhytoLife 

frá Synergy getur sem hægast orðið eðlilegur hluti 

daglegs mataræðis með því einu að blanda hálfri 

matskeið (7,5 ml) í glas af vatni tvisvar á dag.

Mistify
Mistify er fljótandi 

fæðubótarefni. Uppistaðan 

í Mistify er B6-vítamín, 

acaí-ber og grænt te. Þessi 

einstaka og bragðmikla 

blanda inniheldur að auki 

tært og náttúrulegt þykkni 

ávaxta og berja, m.a. úr 

vínberjum, bláberjum, 

hindberjum, trönuberjum, 

ylliberjum og granateplum.

Sýnt hefur verið fram á 

að B6-vítamínið í Mistify 

stuðlar að:

• Geðheilbrigði

• Eðlilegri framleiðslu 

rauðra blóðkorna

• Heilbrigðum efnaskiptum 

hómósysteins

Upplifðu ávinninginn af Mistify með því að drekka 

30 ml einu sinni eða tvisvar á dag.


