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BODY PRIME
Varenr. 74915
90 kapsler
Body Prime forbereder effektivt kroppen din for ethvert
helseregime. Med en betydelig mengde magnesium
støtter Body Prime en normal energiomsetning og
verdifull elektrolyttbalanse, som forbereder systemet på
ditt neste helseprogram. Samtidig støtter magnesium en
sunn balanse mellom elektrolytter og riktig energinivå.
Magnesium er dessuten på vist å støtte riktig hjerte- og
kar-funksjon.
Body Prime har også en blanding av eplepektin- og
sviskepulver. Sammen utgjør eplepektin- og sviskepulver
størstedelen av innholdet i en kapsel. I likhet med
magnesium, gir disse velkjente fruktkildene en rekke
fordeler. Disse ingrediensene er ikke genmodifiserte og er
godkjent for daglig bruk, noe som gjør dette til en mild
formel avledet fra velkjente frukter.
FORDELER
• Støtter riktig elektrolyttbalanse
• Støtter naturlig energimetabolisme
• Støtter muskelfunksjon
• Støtter normal muskelsammentrekning
NØKKELINGREDIENSER
• Magnesium
• Eplepektin
• Sviske pulver
ANBEFALT BRUK
Ta 2 kapsler, en gang daglig. Om man tar mer enn anbefalt
daglig dose, kan dette føre til diaré.
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Produktinformasjon
Per 2 kapsler
(1620 mg)

Magnesium
Eplepektin
Sviske-pulver
* av referanseinntaket (RI)

400 mg (107%*)
500 mg
200 mg

DT
Næringsstoff
Energi
Fett
Karbohydrater
Kostfiber
Protein
Salt
Ingrediens

BA
Mengde per anbefalt
døgndose på 2 poser

Mengde per anbefalt
døgndose på 4 poser

151.628 kJ/36.24 kcal
0g
8.48 g
6.94 g
0.54 g
15.52 mg

303.256 kJ/ 72.48 kcal
0g
16.96 g
13.88 g
1.08 g
31.04 mg

Mengde per anbefalt
døgndose på 2 poser

Mengde per anbefalt
døgndose på 4 poser

Ing

Mengde per anbefa

Inulin (sikori
Bacillus coag

Loppefrøskall
3132 mg
6264 mg
L-glutamin
2500 mg
5000 mg
Inulin (sikorirot ekstrakt)
2500 mg
2500 mg
Eplefiber
1800
mg
3600tilstand.
mg Dette
Snakk med legen din før bruk, i likhet med alle andre ernæringsprodukter, spesielt hvis du er gravid, ammer eller har en medisinsk
produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle eller forhindre
sykdom.husk (Loppefrøskall)
Psyllium
600 mg
1200 mg
Brokkoliblomst
300 mg
600 mg
Natrium-kobber klorofylliner
100 mg
200 mg
NORWAY • REV0217
Epleekstrakt
30 mg
60 mg
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HVORFOR RENSE?
Mikrobiomet lider på grunn av giftige miljøer, næringsfattig mat og stressende, stillesittende livsstil. Denne lidelsen fører til en
usunn balanse mellom gode og dårlige bakterier, som til slutt påvirker andre systemer i kroppen.

Rg

PURIFY KIT
Body Prime er ett av fem produkter i Purify Kit, som inkluderer en ukes forsyning av klinisk formulert ernæring for mikrobiomet.
Bruk settets nøye konstruerte kosttilskudd og følg kostholdsretningslinjene for å støtte mikrobiomet ditt, og begynne din reise
mot Elite Health.

OM SYNERGY ELITE HEALTH-PRODUKTENE
Elite Health er høyeste grad av velvære, der alderen ikke begrenser
mulighetene. Vitenskapelig sett er Elite Health det samme som å ha en optimal
metabolsk funksjon, og være i en tilstand der alle kroppens systemer presterer
effektivt. Du vil ha energi til å se mer, gjøre mer og være mer, uansett hvilken av
livets faser du befinner deg i.
Nye vitenskapelige funn har avdekket et fascinerende indre økosystem på innsiden av hver av oss, kalt mikrobiomet. Dette
komplekse nettverket av bakterier, sopp og mikroflora ligger først og fremst i tarmen og påvirker helsen til andre systemer i
menneskekroppen. Synergy WorldWide har nøye utviklet merkebeskyttede løsninger: Rense, forsterke og beskytte. Enhver
løsning starter med mikrobiomet.

Snakk med legen din før bruk, i likhet med alle andre ernæringsprodukter, spesielt hvis du er gravid, ammer eller har en medisinsk tilstand. Dette
produktet er ikke ment å diagnostisere, behandle eller forhindre sykdom.
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