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Zdrowie układu trawiennego uznawane jest współcześnie przez konsumentów za jeden z trzech najistotniejszych
obszarów z perspektywy zdrowia ogólnego*. Ponieważ nowe badania coraz wyraźniej ukazują nam jak wielkie znaczenie
posiada utrzymanie naszego układu trawiennego w dobrej kondycji, rosnąca liczba osób sięga po suplementy mające
poprawić sposób w jaki organizm wykorzystuje składniki odżywcze.
Trzy naturalne składniki Body Prime—magnez, sproszkowane śliwki oraz pektyna z jabłek—umożliwiają przygotowanie
organizmu do dowolnego programu zdrowotnego, od odżywiania podstawowego po kontrolę wagi. Razem, składniki te
mają moc przygotować Twój układ trawienny do osiągnięcia optimum zdrowia.

Zalecana dawka Body Prime wynosi dwie
kapsułki dziennie, ale możesz dostosować
przyjmowaną ilość produktu do własnych
potrzeb, stosując codziennie zalecaną
dawkę lub przyjmując kapsułki jedynie
wówczas, gdy uznasz to za stosowne.

40%

osób dorosłych w
wieku dojrzałym
odczuwa co roku
przynajmniej jeden
objaw schorzeń
układu trawiennego.*

MAGNEZ
Co to jest? Magnez jest makro-minerałem, czyli takim, którego nasz organizm potrzebuje w dużych
ilościach, w przeciwieństwie do pierwiastków śladowych. Jego obecność pozytywnie wpływa na
działanie każdego układu w naszym ciele. Jest to jedenasty najczęściej występujący pierwiastek w
organizmie człowieka, a jego jony są niezbędne dla działania każdej komórki.
• Magnez przyczynia się do właściwego funkcjonowania mięśni, w tym również poprawnych skurczów
mięśnia sercowego.
• Wpływa na zmniejszenie odczuwalności zmęczenia i wyczerpania.

PEKTYNA Z JABŁEK
Co to jest? Pektyna to rozpuszczalna forma błonnika zawarta w komórkach roślinnych. Niedojrzałe
owoce zawierają protopektynę, zaś w miarę dojrzewania protopektyna staje się pektyną. Pektyna
jabłkowa znajduje się w skórce i miąższu świeżych jabłek.
• Jabłka są jednym z najbogatszych źródeł pektyny wśród owoców.
• Składniki owocowe Body Prime nie pochodzą z roślin genetycznie modyfikowanych.

PROSZEK ŚLIWKOWY
Co to jest? Proszek śliwkowy pochodzi z wysuszonego miąższu śliwek i zawiera znaczną ilość
błonnika nierozpuszczalnego. Stosowana przez nas liofilizowana forma tego wysoce odżywczego owocu
posiada taką samą wartość dietetyczną jak świeże śliwki.
• Gatunek, który stosujemy to suszona śliwka europejska, pochodząca z Zachodniej Azji i Europy.
• Ludzie suszą śliwki od tysięcy lat, aby móc przechowywać owoc i korzystać z jego wartości
odżywczych przez cały rok.
*Dane zaczerpnięte z Euromonitora.

