Magnesium Ultra
Het mineraal magnesium is betrokken bij meer dan 300 enzymatische processen in het lichaam en speelt
een rol bij de normale celdeling. Magnesium draagt bij aan de vermindering van vermoeidheid en er zijn
aanwijzingen dat bij inspanning en stress de magnesium behoefte verhoogd is.
Magnesium kan ondersteunen bij:
•
•
•
•
•
•
•

een normale energieproductie
een normale spierfunctie (spierkracht, spierontspanning, uithoudingsvermogen)
een normale eiwitsynthese
de werking van het hersen- en zenuwstelsel (concentratie, leervermogen, geheugen)
een evenwichtige elektrolytenbalans
een normale psychologische functie
het behoud van normale botten en tanden

Van der Pigge Magnesium Ultra bevat de innovatieve sucrosomial®magnesium. Innovatief omdat hierbij het
actieve magnesium ‘ingekapseld’ is tussen twee lagen fosfolipiden (vetachtige stoffen).
Dit kapsel is vergelijkbaar met een celmembraan en deze structuur verbetert de opname terwijl het
tegelijkertijd het magnesium beschermt.
Voordelen Magnesium Ultra
• een hoog elementair gehalte aan magnesium van 32-37%
• een hoge biologische beschikbaarheid (de mate waarin de werkzame stoffen van een middel
beschikbaar komen op de bedoelde plek)
• zeer goed opneembaar
• wetenschappelijk onderbouwd
• neutraal van smaak
Voor rustgeving kan dit product gecombineerd worden met onze Relax forbia, Valeriaan Tinctuur of
Rustgevende Kruiden. Voor een normale hartfunctie vormt het een goede combinatie met Tensi forbia.
Uitwendig kan het gecombineerd worden met onze producten voor de spieren zoals Spier- en
gewrichtsbalsem, Spierliniment of Rode Olie.
Productcategorie: voedingssupplementen
mineralen
Inhoud: 60 tabletten
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Ingrediënten
Sucrosomial® Magnesium, Microkristallijne cellulose (vulstof), Magnesiumstearaat (anti-klontermiddel),
Colloïdaal siliciumdioxide (anti-klontermiddel).

Samenstelling per tablet
Magnesium 300 mg 80 % RI
RI in % = Referentie Inname voor een gemiddelde volwassenen in procenten
Gebruiksaanwijzing
Volwassenen: dagelijks 1 - 2 tabletten tijdens of vlak na de maaltijd, of een half uur voor het slapen
innemen.
Kinderen 3 - 6 jaar: ¼ tot ½ tablet dagelijks.
Kinderen 6 - 12 jaar: ½ tot 1 hele tablet dagelijks
De aanbevolen dosering niet overschrijden, tenzij de arts of therapeut anders voorschrijft.
Dit product is geschikt voor vegetariërs en veganisten.
Waarschuwingen
Raadpleeg vóór gebruik een deskundige in geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of
medicijngebruik.
Bewaaradviezen
Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.
Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
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