
BODYPRIME DEJ DOBRÝ ZÁKLAD
SVÉMU DNU

MAGNÉZIUM (HOŘČÍK)

Co to je? Hořčík je makro-minerál, který na rozdíl od stopových minerálů, je látka, kterou organizmus 
potřebuje stále, ve velkém množství, poskytující zdravotní výhody každému systému těla. Je to 
jedenáctý nejdůležitější prvek v lidském těle, kterého ionty jsou podstatné pro všechny buňky. 

•  Contributes to normal muscle function, including the normal function of heart muscle contractions. 
•  Contributes to a reduction of tiredness and fatigue.

Zdraví trávicího systému je třetím nejčastějším problémem, který znepokojuje spotřebitele, a podle nejnovějších 
studií odhalujících, jak důležité je podporování trávení, rostoucí počet lidí hledá dietní doplňky, které podpoří 
způsob, jakým jejich tělo reguluje přijímaní výživných látek.

Obsažene v Body Prime trio přírodních složek: hořčíku, prášku ze sušených švestek a jablečného pektinu – 
připravuje tělo na jakýkoli zdravotní režim, od jádrové výživy k úpravě hmotnosti. Dohromady tyto složky mají sílu 
zaopatřit Váš systém pro optimální zdraví.

JABLEČNÝ PEKTIN 

Co to je? Pektin jsou rozpustné vlákniny, které se nachází v rostlinných buňkách. Nezralé ovoce 
obsahuje protopektin a když ovoce zraje protopektin se proměňuje v pektin. Jablečný pektin najdeme 
v slupce a jablečné dřeni. 

•  Jablka mají ze všeho ovoce největší koncentraci pektinu.
•  Rostlinné složky ve výrobcích Synergy pochází ze zdrojů neobsahujících GMO.

PRÁŠEK ZE SUŠENÉ ŠVESTKY

Co to je? Švestkový prášek se dělá z dehydratované dřeni švestek, která obsahuje velké množství 
nerozpustné vlákniny. Tato lyofilizována podoba vysoce výživných švestkových plodů udržuje tutéž  
nutriční potenci, kterou má čerstvá švestka. 

•  Naše švestka je sušená podoba plodů slivoně neboli švestky domácí, původem ze západní Asie a   
 Evropy. 
•  Od staletí lidé sušili švestky v zájmu zachování ovoce a prospěchu z jejich výživových vlastností po   
 celý rok.

40%
starších dospělých 
má aspoň jeden z 

příznaků zažívacích 
onemocnění 

každého roku.*

*Fakta poskytovaná Euromonitorem.

Doporučovaná dávka Body Prime 
je dvě kapsle denně a díky 

přijímání doporučované dávky 
každého dne anebo jenom když 
potřebujete, získáte kontrolu nad 

potřebami svého těla.


