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Body Prime účinně připraví Vaše tělo na jakýkoliv
zdravotní režim. Přispívá k normálnímu energetickému
metabolismu díky významnému množství hořčíku
a cenným elektrolytům. Tyto faktory jsou pro Váš
systém perfektními základy k zahájení Vašeho dalšího
zdravotního programu. Body Prime je efektivní
receptura, které účinnost budete postupně cítit. Spolu
s jablečným pektinem a práškem ze sušených švestek
tvoří hlavní obsah jedné dávky. V důsledku se jedná o
jemné složení s dobře známými zdroji ovoce.
tyto známé zdroje ovoce jsou doporučovány pro
VÝHODY

použití v klinické praxi k vyvolání střevní motility, což

> Přispívá k zdravé rovnovaze elektrolytů

vede k řadě výhod. Tyto složky neobsahují GMO a jsou

> Přispívá k přírodnímu energetickému metabolismu

schváleny pro každodenní použití.

> Přispívá k funkci svalů včetně srdečního svalu
> Přispívá k normální svalové kontrakci, včetně
normálního srdečního tepu
> Může snížit únavu a vyčerpání

POKYNY NA POUŽITÍ
Užívejte 2 kapsle jednou denně. Užití většího
množství, než je doporučená dávka může způsobit
projímavé účinky.

KLÍČOVÉ INGREDIENCE
Hořčík

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Body Prime obsahuje 400 mg silného, základního

Kolik porcí BodyPrime je v jedné láhvi?

makro-minerálního hořčíku. Abyste mohli účinně

Každá láhev Body Prime obsahuje 90 kapslí. Při

připravit Vaše tělo na režim zdravých návyků, má

doporučeném dávkování dvou kapslí denně,by jedna

oxid hořečnatý plnící účinek, prokázaný v klinických

láhev měla obsahovat 45 denních dávek.

podmínkách, který vyvolává mírnou pohyblivost střev.
Hořčík je zároveň kritický minerál pro udržení zdravé

Jak mohu začlenit Body Prime do svého každodenního

rovnováhy elektrolytů, a je také důležitý stopový

režimu?

prvek ve snížení únavy. Dále, bylo prokázáno, že hořčík

Body Prime je doporučeno pro každodenní použití v

má pozitivní kardiovaskulární přínos.

dávce 2 kapslí denně. Tato dávka může být užívána v
kteroukoliv denní dobu. Je to účinná formula, která

Směs s jablek a sušených švestek

se bude postupně projevovat. Body Prime je natolik

Prášek ze sušených švestek a jablečného pektinu

jemný, že by neměl zasahovat do běžné činnosti.

pracují synergicky na dobré nastartování jekéhokoliv

Body Prime nevyžaduje žadní postní dobu a nemůže

zdravotního režimu. Společně s oxidem hořečnatým,

být náhradou zdravé a pestré stravy. Abyste zažili
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ty nejlepší výsledky Synergy doporučuje abyste si
denně vychutnávali výživná jídla spolu s doporučeným
dávkováním Body Prime.
Byly výhody Body Prime vědecky ověřeny?
Ano, Body Prime a jeho složky byly zahrnuty do řady
studií, včetně těch, které byly provedeny v Hughes
Centrum pro výzkum a inovace. Tam byla zkoumána
bezpečnost a účinnost zvyšujících se dávek Body
Prime v udržení pravidelnosti zdravé funkci střev,
abychom mohli nastavit optimální parametry
doporučeného dávkování. Níže uvedené studie
ukazují, že hořčík pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární
rovnováhu1, je užitečný v udržení zdravé rovnováhy
elektrolytů2, a snižuje únavu3:
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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