
BODY PRIME 
Vörunúmer 74915

90 hylki

Body Prime býr líkamann undir hvaða heilsuátak sem er 

með áhrifaríkum hætti. Það inniheldur mikilvægt magn af 

magnesíumi og stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og 

þýðingarmiklu jafnvægi blóðsalta sem búa líkamskerfið 

undir næsta heilsuátak. Á sama tíma stuðlar magnesíumið 

að heilbrigðu jafnvægi blóðsalta og eðlilegu orkustigi. Að 

auki er magnesium þekkt fyrir að stuðla að eðlilegri hjarta- 

og æðastarfsemi.

Body Prime er gert úr blöndu af eplapektíni og sveskjudufti 

og saman mynda þau stærsta hlutann í hverju hylki. Líkt 

og magnesíum hafa þessir ávextir margvíslega kosti. Þessi 

innihaldsefni eru ekki erfðabreytt og þau eru samþykkt til 

daglegra nota. Þar af leiðandi er hér um milda formúlu að 

ræða sem gerð er úr þekktum ávöxtum.

KOSTIR

• Stuðlar að heilbrigðu jafnvægi blóðsalta

• Stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum

• Stuðlar að vöðvavirkni

• Stuðlar að eðlilegum vöðvasamdrætti

HELSTU INNIHALDSEFNI

• Magnesíum

• Eplapektín

• Sveskjuduft

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR

Take 2 capsules once per day. Taking more than the 

recommended dose may cause diarrhea.

INNIHALD

Magnesíumoxíð; duft úr eplapektíni (Malus Domestica 

Borkh., Fruit); sveskjuduft (Prunus Domestica L., Fruit); 

húðunarefni (Hydroxipropyl Methyl Cellulose); sílikon díoxíð 

(sem kemur í veg fyrir kekki): Magnesíumsölt af fitusýrum.
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*Eins og með allar heilsuvörur, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni áður en neysla hefst, séstaklega ef um þungun er að ræða eða ef þú ert með 
barn á brjósti eða með einhvern sjúkdóm. Þessum vörum eru ekki ætlað að greina, meðhöhdla eða koma í veg fyrir sjúkdóma.



HVERS VEGNA HREINSUN?

Þarmaflóran líður fyrir eitrað umhverfi, næringarsnautt fæði, stressandi lífsstíl og kyrrsetu. Þessi þjáning endar með óheilbrigðu 

jafnvægi á milli heilbrigðra og óheilbrigðra baktería sem að lokum  hefur áhrif á öll kerfi líkamans.

 

PURIFY KIT HREINSUNARLÍNAN

Body Prime er ein af fimm vörutegundum Purify Kit hreinsunarlínunnar sem inniheldur einn vikuskammt af vísindalega 

samansettri næringu sem gerð er fyrir þarmaflóruna. Notið þessi fæðubótarefni, sem eru vandlega hönnuð, og fylgið 

leiðbeiningunum varðandi mataræðið til að styðja þarmaflóruna og hefja leiðina í áttina að framúrskarandi góðri heilsu (Elite 

Health).

ALLT VARÐANDI ELITE HEALTH VÖRURNAR

Framúrskarandi góð heilsa (Elite Health) er hátindur vellíðunar þar sem aldur 

stjórnar ekki getu. Vísindalega séð er góð heilsa eðlileg virkni efnaskipta, þ.e. 

þegar öll kerfi líkamans virka á árangursríkan hátt sem veitir þá orku sem við 

þurfum til að líta betur í kringum okkur, aðhafast meira og láta verða meira úr 

okkur án tillits til aldurs.

Nýlegar, vísindalegar uppgötvanir hafa svipt hulunni af stórkostlegu innra vistkerfi sem er í okkur öllum og kallast þarmaflóran. 

Þetta flókna kerfi, sem samanstendur af bakteríum, sveppum og örflóru er aðallega staðsett í þörmunum og hefur gríðarlega 

mikil áhrif á heilbrigði annarra kerfa líkamans. Synergy WorldWide hefur vandlega hannað eftirtaldar réttindavarðar lausnir: 

Hreinsa, styrkja og vernda. Hver einstök lausn beinist fyrst og fremst að þarmaflórunni.
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2-color PMS

4-color CMYK

Black 60%

4-color CMYK

White

*Eins og með allar heilsuvörur, vinsamlegast ráðfærðu þig við lækni áður en neysla hefst, séstaklega ef um þungun er að ræða eða ef þú ert með 
barn á brjósti eða með einhvern sjúkdóm. Þessum vörum eru ekki ætlað að greina, meðhöhdla eða koma í veg fyrir sjúkdóma.


