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Miért fontos a magnézium?

Közép-Európában egyedülálló és az egyik legjobban haszno-
suló magnézium formát tartalmazó készítményünket kifejezet-
ten azok számára hoztuk létre, akik szeretnék napi optimális 
magnézium bevitelükkel védeni egészségüket vagy a magné-
zium hiányra jellemző krónikus megbetegedés kialakulásának 
kockázatát csökkenteni. A maláthoz kötött magnézium 
nem okoz hasmenést vagy gyomorbántalmakat, mint 
a magnézium-citrát!
Szerves magnézium forma, hiszen a magnézium almasavhoz 
kapcsolt formában van jelen a kapszulákban. Pont emiatt jobb, 
mint a szervetlen magnézium vegyületek (pl.: magnézium-oxid), 

illetve magnézium sók (pl.: magnézium-klorid). Hatástanulmá-
nyok igazolják, hogy az almasavhoz (maláthoz) kötött 
magnézium jobban hasznosul a vázizomzatban, hatéko-
nyabb izomregenerációt és görcsoldó hatást eredmé-
nyezhet, mint más magnézium formák. Igazoltan több mag-
nézium iont biztosít szervezetünk számára, mint a Hazánkban 
elterjedt magnézium-oxid vagy magnézium-citrát. Plusz előnye 
a terméknek, hogy a rendkívül fontos ásványi anyagon kívül 
almasavval is ellátja szervezetünket, mely a Szentgyörgyi-Krebs 
ciklusba (sejtjeink energiatermelő folyamatának kulcsfontosságú 
eleme) lépve növelheti szervezetünk energiaszintjét.

Szerepet játszik a fáradtság, kifáradás csökkentésében, a normál 
pszichológiai funkció fenntartásában, a kiegyensúlyozott idegi 
működésben, az energiatermelő-anyagcsere folyamatokban, a 
normál csontozat, fogazat fenntartásában, hozzájárul a normál 
elektrolit-egyensúlyhoz, a normál izomműködéshez. Fontos elem 
a sejtosztódás és fehérjeszintézis szempontjából is. A magnézi-

um a legfontosabb ásványi anyag szervezetünk számára, 300 féle 
enzim működéséhez szükséges, illetve magnézium hiányában 
a vesékben nem képződik aktív D-vitamin (1,25-dihid-
roxi-D3-vitamin). Hatékonyan lép fel a kalcium lerakódásokkal, 
meszesedési folyamatokkal szemben.

Prémium Magnézium-malát 450 mg
Tudta, hogy a magnézium-maláttal sejtjei kiválóan felszívódó szerves kötésű magnézium mellett plusz 
energiát is nyernek?
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A Prémium Magnézium-malát termék továbbfejlesztett változa-
ta fermentált, szerves szelénnel lett dúsítva, hogy a szervezetünk 
számára rendkívül fontos magnéziumon kívül egy szintén kulcs-
fontosságú nyomelemet is biztosítani tudjon a termék komplex 
formában! Szelén: Az E-vitamin hatását erősíti, hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez, a pajzsmirigy normál mű-
ködéséhez és a megfelelő immunitáshoz, valamint az egészséges 
körmök és hajkorona fenntartásához. Daganatmegelőző hatását 
megannyi klinikai vizsgálat igazolja! A szelénhiány az egyik 
legszélesebb körben elterjedt nyomelem hiány Magyar-
országon! Érdemes rendszeres pótlására odafi gyelni!

Közép-Európában egyedülálló és az egyik legjobban haszno suló 
magnézium formát tartalmazó készítmény kifejezetten azok szá-
mára hoztuk létre, akik szeretnék napi optimális magnézium bevi-
telükkel védeni egészségüket vagy a magnézium hiányra jellemző 
krónikus megbetegedés kialakulásának kockázatát csökkenteni. 
A maláthoz kötött magnézium nem okoz hasmenést vagy 
gyomorbántalmakat, mint a magnézium-citrát!
Szerves magnézium forma, hiszen a magnézium almasavhoz 
kapcsolt formában van jelen a kapszulákban. Pont emiatt jobb, mint 
a szervetlen magnézium vegyületek, illetve (pl.: magnézium-oxid) 
vagy a szervetlen magnézium sók (pl.: magnézium-klorid). 

Hatástanulmányok igazolják, hogy az almasavhoz (malát-
hoz) kötött magnézium jobban hasznosul a vázizomzatban, 
hatékonyabb izomregenerációt és görcsoldó hatást ered-
ményezhet, mint más magnézium formák. Igazoltan több 
magnézium iont biztosít szervezetünk számára, mint a Hazánkban 
elterjedt magnézium-oxid vagy magnézium-citrát. Plusz előnye 
a terméknek, hogy a rendkívül fontos ásványi anyagon kívül 
almasavval is ellátja szervezetünket, mely a Szentgyörgyi-Krebs 
ciklusba (sejtjeink energiatermelő folyamatának kulcsfontosságú 
eleme) lépve növelheti szervezetünk energiaszintjét.

Prémium Magnézium-malát 400 mg szerves kötésű szelénnel
Hazánkban a legelterjedtebb nyomelem hiány a szelén hiány! Termékünk magas minőségű magnézium 
mellett szerves kötésű szelént is biztosít szervezete számára!
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