
Prime
מפעיל תחמוצת החנקן

הצעה לצריכה
מזגו כמות קטנה של אבקה על הלשון והניחו לה להתמוסס לפני 

הבליעה. חיזרו על הפעולה עד לתום האבקה. יש לקחת 2-1 
פעמים ביום, במרווח של 12 שעות.

האם ידעתם?
חיידקים טובים שנמצאים בפה, במיוחד על הלשון, מתחילים   •

את ההמרה של ניטראט לניטריט.

אדם ממוצע בגיל 40 מייצר 50% פחות תחמוצת חנקן מכפי   •
שייצר בגיל 20.

מתילפולאט היא הצורה הפעילה ביולוגית של פולאט.  •

ויטמינים מסוג B חיוניים לנתיבי אנרגיה ולהתחדשות תאים.  •

שורש סלק צובר פופולריות כמזון-על והוא משמש לקידום   •
 ביצועים אתלטיים, זירמת דם תקינה ועמידות

של הלב וכלי הדם.

הצהרה בדבר אי-נטילת אחריות: הצהרות אלו לא נבדקו על ידי ה-FDA. מוצרי Zija לא נועדו 
לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן.

30 שקיקים בקופסא

רכיבים עיקריים
Beet Root Extract, Beet Root Powder, Folate, B12, 

Hawthorn Berry, L-Citrulline, Green Tea Powder, Red 
Spinach Extract, Pomegranate Fruit Extract, Schisandra 

chinensis Berry Extract, Celery Seed Extract.

יתרונות עיקריים
מסייע בשמירה על ביצועים תקינים של הלב וכלי הדם.  •

תורם לזרימת דם תקינה ולעמידות הלב וכלי הדם.  •

מקדם הובלה של חמצן וחומרים מזינים לשיפור   • 
ביצועי הלב וכלי הדם.

Core Moringa Prime משלב רכיבי מפתח כמו תמצית שורש 
 ,L-Citrulline ,סלק ואבקת שורש סלק, תמצית תרד אדום

ורכיבים אחרים עשירים בניטראטים במטרה לעזור לגוף להפעיל 
ולקדם רמות אופטימליות של תחמוצת חנקן ולהעביר תחמוצת 
חנקן וחומרים מזינים לשרירים, לרקמות ולאיברים שלך. צריכה 

של רכיבים אלו הוכחה כמגבירה את רמות הניטריט, שאותו ניתן 
להמיר לתחמוצת חנקן – מרחיבת כלי דם מוכרת. צריכה יומית 

של Core Moringa Prime יכולה לעזור בשמירה על זרימת דם 
תקינה ולתרום לתפקוד תקין של כלי הדם והלב, תפקוד מנטלי 

תקין ולתפקוד הפיזי.



מפעיל עשיר של 
תחמוצת החנקן

ניטראטים תזונתיים
ניטראטים תזונתיים משפיעים באופן חיובי על הלב וכלי הדם 

ומסייעים בייצור תחמוצת חנקן.

הניטראטים התזונתיים המצויים ב-Prime הופכים לניטריטים על 
ידי תגובות אנזימטיות בעזרת חיידקים שנמצאים על פני הלשון. 

מסיבה זו, Prime נועד לנטילה על הלשון. ברגע שהאבקה מגיעה 
לסביבה החומצית של הקיבה, הניטריטים עוברים המרה נוספת 

לתחמוצת חנקן. התהליך מאפשר השפעה על תפקודים פיזיולוגיים 
רבים אשר נחוצים לשמירה על בריאות אופטימלית.

Core Moringa® Prime
ע בהעברת חמצן לרקמות ולאיברים. 

בכך שהוא מפחית את עומס העבודה הכבד המוטל על הלב ובכך 
שהוא מקדם ביצועים תקינים של הלב וכלי הדם, Prime מסייע 

בהעברת חמצן לרקמות ולאיברים. אין לשכוח, הלב אחראי באופן 
ישיר על התפקוד התקין של כל האיברים האחרים בגוף, כולל המח.

תחמוצת חנקן
הינה אחת מהמולקולות החשובות ביותר בגוף והיא 

מעורבת בתהליכים הבאים:

הרפיית כלי 
הדם

מווסתת תגובות של 
מערכת החיסון

Prime

עוזרת לווסת 
רמות גלוקוז וסידן

מרפה את 
השרירים החלקים 

של מערכת 
העיכול

זרימת דם וחמצן 
למח

מסייעת לתפקוד 
מיטוכונדריאלי

פועלת כנוירוטרנסמיטר 
כאשר היא מיוצרת על 

ידי נוירונים

מגבירה תפקוד 
בפעילות גופנית

מגבירה את כח 
האון הגברי

הצהרה בדבר אי-נטילת אחריות: הצהרות אלו לא נבדקו 
על ידי ה-FDA. מוצרי Zija לא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא 

או למנוע מחלות כלשהן.


