
BODYPRIME

MAGNEZIJ

Kaj je magnezij? Magnezij je makromineral, ki ga za razliko od mineralov v sledovih telo potrebuje 
v velikih količinah, saj je koristen za vse organe v telesu. Je 11. najbolj pogost element v človeškem 
telesu, magnezijeve ione pa nujno potrebujejo čisto vse človeške celice. 

•  Magnezij pomaga pri normalnem delovanju mišic, vključno z normalnim krčenjem srčne mišice. 
•  Pomaga zmanjšati utrujenost. 

Potrošniki na tretje mesto med zdravstvenimi težavami, ki jih najbolj pestijo, uvrščajo težave s prebavo.* Ker nove 
študije razkrivajo, kako pomembno je ves čas skrbeti za dobro prebavo, vse več ljudi išče prehransko dopolnilo, ki 
bi pomagalo telesu uravnavati hranila. 

Trojček naravnih sestavin – magnezij, suhe slive v prahu in jabolčni pektin –, ki jih vsebuje Body Prime, pripravi telo 
na kateri koli zdravstveni režim, tja od ključne prehrane do uravnavanja telesne teže. Skupaj lahko ustrezno pripravi-
jo telo, da bo optimalnega zdravja.

JABOLČNI PEKTIN   

Kaj je jabolčni pektin? Pektin je topna vlaknina, na katero naletimo v celicah rastlin. Nezrelo sadje 
vsebuje protopektin, ki se, ko sadež dozori, spremeni v pektin. Jabolčni pektin najdemo v lupini in 
mesu svežih jabolk.  

•  Jabolka sodijo med sadeže, ki vsebujejo največ pektina.  
•  Sadne sestavine, ki jih vsebuje Body Prime, so gensko nespremenjene.  

SUHE SLIVE V PRAHU

Kaj so suhe slive v prahu? Suhe slive v prahu pridobimo iz izsušenega mesa sliv, ki vsebuje zelo 
veliko netopnih vlaknin. Liofilizirane (sušene z zmrzovanjem) slive imajo popolnoma enako hranilno 
vrednost kot nadvse hranljive sveže slive. 

•  Evropske slive, ki izvirajo iz zahodne Azije in Evrope, sušimo že več tisoč let, saj lahko tako    
 konzerviramo in celo leto uživamo te sadeže, ki naravnost pokajo od hranil. 

40%
starejših odraslih 
vsako leto muči 

najmanj en simptom 
bolezni prebavnega 

trakta.*

* Citirano iz Euromonitorja.

Čeprav je priporočeni dnevni 
odmerek dve kapsuli na dan, lahko 
priporočeni odmerek vzamete vsak 

dan oziroma po potrebi. 

PRIPRAVLJENI 
NA NOV DAN 


