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BODY PRIME
Produktnummer. 74915
90 kapslar

SE

Body Prime förbereder effektivt din kropp för en ny
hälsoregim. Med en stor mängd magnesium stödjer

Body Prime normal energimetabolism och en värdefull

elektrolytbalans som främjar ditt system för att komma
igång med ditt nya hälsoprogram. Dessutom har
magnesium visat sig stödja en ordentlig kardiovaskulär
funktion.

Body Prime innehåller en unik blandning av magnesium,
äppelpektin och katrinplommonpulver. Liksom magnesium,
ger äppelpektin och katrinplommonpulver en mängd
fördelar. Dessa ingredienser är icke-GMO och är godkända
för dagligt bruk, vilket gör detta till en mild formel som
härrör från välkända fruktkällor.
FÖRDELAR
• Stödjer en korrekt elektrolytbalans
• Stödjer en naturlig energiomsättning
• Stödjer en normal muskelfunktion
NYCKELINGREDIENSER
• Magnesium
• Äppelpektin
• Katrinplommonpulver
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Ta 2 kapslar en gång per dag. Överdosering kan ha en
laxerande effekt.

BODY PRIME

NÄRINGSINNEHÅLL

Produktinformation

Per 2 kapslar
(1620 mg)

Magnesium
Äppelpektin
Plommonpulver

400 mg (107%*)
500 mg
200 mg

* av referensintaget (RI)

Ingredienser: magnesiumoxid,
äppelpektinpulver (Malus
domestica Borkh., frukt),
plommonpulver (Prunus domestica
L., frukt), ytbehandlingsmedel
(hydroxipropylmetylcellulosa),
klumpförebyggande medel
(magnesiumsalter av fettsyror).

BIOME SHAKE
Näringsinnehåll
Protein:
Fibrer:
från:

Per portion
20 g
4g

Löslig majsfiber

1,96 g

Bambukuitu

0,18 g

Mangan
Selen
Jod
DRI = dagligt r

Som med alla kosttillskott, kontakta din läkare före användning: Vid graviditet, ammande,
eller vid en känd sjukdom. Denna
Ärtfibrer:
0,24 gprodukt är inte avsedd
att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdom.
Ingrediens

Fruktooligosackarider: 921,3 mg
Inulin (cikoriarotextrakt): 52,95 mg

ärtprotein,
[solrosolja,
stärkelse, M
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VARFÖR PURIFY?
Människans mikrobiom lider av de giftiga miljöerna, näringsavskalade livsmedel, och de stressande och stillasittande livsstilar
den utsätts för i dagens samhälle. Detta lidande resulterar i en ohälsosam balans mellan goda och dåliga bakterier och mikrober,
vilket i slutändan påverkar din övergripande hälsa.
PURIFY KIT
Body Prime är en av fem produkter i Purify Kit, vilket inkluderar ett 1-veckas program av kliniskt formulerad näring för din
mikrobiom. Använd Purify kittets genomtänkta utformning och var noga med att följa kostråden för att stödja din mikrobiom
och börja din resa mot Elite Health.

OM SYNERGY ELITE HEALTH PRODUKTER
Elite Health är höjdpunkten av välmående, där ålder inte dikterar förmåga.
Rent vetenskapligt förklaras Elite Health som optimal metabolisk funktion, det
tillstånd i vilket alla kroppens system fungerar effektivt, vilket ger dig energin
att se mer, göra mer och vara mer, oavsett vilket skede i livet du befinner dig i.
Nya vetenskapliga upptäckter har avslöjat ett fascinerande inre ekosystem inom var och en av oss som kallas mikrobiom. Detta
komplexa nätverk av bakterier, svampar och mikroflora existerar främst i tarm och mage och påverkar den övergripande hälsan
hos andra system i människokroppen. Synergy WorldWide har omsorgsfullt konstruerat en egen hälsolösning i form av Elite
Health-systemet som består av : Purify, Fortify, och Protect. Varje steg av Elite Health-systemet tar sin utgångspunkt i att skapa
balans i den mänskliga mikrobiomen.

Som med alla kosttillskott, kontakta din läkare före användning: Vid graviditet, ammande, eller vid en känd sjukdom. Denna produkt är inte avsedd
att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdom.
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