
BODY PRIME 

Body Prime skutecznie przygotowuje Twój organizm 
do każdej diety. Dzięki znacznej zawartości magnezu 
wspomaga właściwy metabolizm energetyczny 
oraz pozwala zachować równowagę elektrolityczną. 
Czynniki te stanowią doskonały bodziec, aby Twój 
organizm zaczął wdrażać się do kolejnego programu 
zdrowotnego. Body Prime jest skuteczną recepturą, 
której działanie będziesz odkrywać stopniowo.  Oprócz 
magnezu, głównymi składnikami produktu są pektyny 
pochodzące z jabłka oraz sproszkowane śliwki. Jest to 
więc łagodnie działający środek opracowany w oparciu 
o składniki pochodzenia owocowego.

KORZYŚCI
> Wspomaga zdrową równowagę elektrolityczną
> Wspomaga naturalny metabolizm energetyczny
> Wspomaga działanie mięśni, w tym mięśnia 

sercowego
> Wspomaga właściwe skurcze mięśni, w tym 

odpowiedni rytm serca
> Może zmniejszać poczucie zmęczenia i wyczerpania 

KLUCZOWE SKŁADNIKI
Magnez
Body Prime zawiera 400mg silnie działającego, 
niezbędnego makroelementu – magnezu. Aby 
skutecznie przygotować Twój organizm do diety 
opartej na zdrowych nawykach, produkt zawiera tlenek 
magnezu cechujący się działaniem stymulującym, 
wywołującym łagodną ruchliwość jelitową, co 
udowodniono w badaniach klinicznych. Magnez 
pełni jednocześnie rolę minerału kluczowego dla 
zachowania zdrowej równowagi elektrolitów i jest 
ważnym mikroskładnikiem odżywczym wpływającym 
na zmniejszenie zmęczenia. Udowodniono ponadto, 

że magnez pozytywnie wpływa na zdrowie układu 
sercowo-naczyniowego.

Mieszanka jabłkowo-śliwkowa
Sproszkowane śliwki i pektyna jabłkowa działają 
synergicznie aktywując dowolną zdrową dietę. Wraz 
z tlenkiem magnezu, te znane wszystkim składniki 
owocowe zalecane są na podstawie testów klinicznych 
w celu stymulacji ruchliwości jelitowej, co z kolei 
przynosi liczne korzyści dla zdrowia. Składniki te 
są wolne od GMO oraz zostały zatwierdzone dla 
codziennego stosowania.

INSTRUKCJE
Stosuj 2 kapsułki raz dziennie. Przyjmowanie 
dawki większej niż zalecana może wywołać efekt 
przeczyszczający.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Ile porcji Body Prime zawiera jedno opakowanie 
produktu?
Każde opakowanie Body Prime zawiera 90 kapsułek. 
Przy zalecanej dawce 2 kapsułek dziennie powinno 
więc ono wystarczyć na 45 dni.
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Jak mogę wprowadzić Body Prime do mojej codziennej 
rutyny?
Body Prime, według zaleceń, powinno stosować 
się w ilości dwu kapsułek dziennie. Dawka ta może 
być przyjmowana o dowolnej porze dnia. Jest to 
skuteczna receptura, której działanie będziesz 
odczuwać stopniowo. Body Prime działa na tyle 
łagodnie, że nie powinno kolidować z żadną regularną 
formą aktywności. Body Prime nie wymaga także 
okresu bycia na czczo. Nie stanowi też substytutu 
zdrowej, zróżnicowanej diety. Synergy zachęca, aby 
przyjmować codziennie zalecaną dawkę Body Prime 
wraz z odżywczymi posiłkami, a wówczas można 
spodziewać się najlepszych rezultatów.

Czy korzyści, jakie przynosi stosowanie Body Prime 
zostały udowodnione naukowo?
Tak, Body Prime oraz składniki tego produktu zostały 
uwzględnione w szeregu badań, wśród nich także w 
badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badań i 
Innowacji Hughes. Analizowano w nich bezpieczeństwo 
i skuteczność Body Prime w zakresie utrzymywania 
regularnej pracy jelit przy stopniowo rosnących 
dawkach. W ten sposób osiągnięto zalecane parametry 
dawkowania. Badania wykazujące, że magnez 
pozytywnie wpływa na zdrowie układu krążenia1, 
przynosi korzyści związane z zachowaniem właściwej 
równowagi elektrolitów2, oraz zmniejsza zmęczenie3, 
zostały wymienione poniżej:

1. Kupetsky-Rincon, E. a. & Uitto, J. Magnesium: Novel applications in 
cardiovascular disease - A review of the literature. Ann. Nutr. Metab. 61, 
102–110 (2012).

2. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims 
related to magnesium and electrolyte balance ( ID 238 ), energy-yielding 
metabolism ( ID 240 , 247 , 248 ), neurotransmission and muscle 
contraction including heart muscle ( ID 241 , 242 ), cell di. EFSA J. 7(9), 
1–20 (2009).

3. EFSA. Scientific Opinion on the substantiation of health claims related 
to magnesium and ‘hormonal health’ ( ID 243 ), reduction of tiredness and 
fatigue ( ID 244 ), contribution to normal psychological functions ( ID 245 , 
246 ), maintenance of normal blood. EFSA 8, 1807 (2010). 
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