
Étrend-kiegészítők, vitaminok

MagneMax Forte tabletta – 90 db/doboz
B 281-2
A magnézium minden ember számára életfontosságú ásványi 
anyag. Fontosságát jelzi, hogy megtalálható testünk összes sejtjében, 
szerepet játszik szervezetünk anyagcseréjének minden folyamatában, 
nélkülözhetetlen több száz enzim működéséhez éppúgy, mint a különböző 
nukleinsavak, proteinek és lipidek szintéziséhez. A szervezetben mintegy 
25-30 gramm magnézium található, melynek csaknem fele a csontokban 
koncentrálódik, de az izom- és májsejtekben is jelentősebb mennyiségben 
fordul elő. Izmaink és idegrendszerünk magnézium hiányában nem 
működnek megfelelően és ez különösen igaz a szívizom esetében, mely 
az egyik legnagyobb magnézium „felhasználó”. Megfelelő magnézium 
ellátottság esetén sportolást követően nem lesz izomlázunk és csökkenni 
fog az izomgörcsök és az izomfáradtság kialakulásának veszélye. Mivel 
a magnézium mással nem helyettesíthető és szervezetünk sem tudja 
előállítani, ezért figyelmet kell fordítanunk a megfelelő mennyiségű 
ásványi anyag bevitelére.
A termékben három szerves, jól felszívódó magnézium vegyület 
található: magnézium-malát, magnézium-bisglicinát és magnézium-
hidrogén-citrát hidrát. A Magnemax Forte termékben még található 
B-vitamin komplex (B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotin, Folsav) is, tablettánként 
50 NRV% mennyiségben, tehát a napi adagban 150 NRV%-ban. Egy fontos 
másik összetevő a Rhodiola-kivonat 3% rosavin tartalommal, ami különösen 
magasnak számít. A Rhodiola számos élettani folyamatot támogat, tényleg egy 
csodálatos gyógynövény! A termék hatékonyan használható akut esetekben 
is, pl. nőknél éjszakai lábikragörcs esetén, vagy intenzív sportolás után fellépő 
izomgörcsök esetében.

Alkalmazási javaslat:

- a szervezet megfelelő magnézium ellátása

- nagyfokú izommunka és sportolás közbeni magnéziumvesztés pótlása

- sportolást követő izomláz elkerülése

- izomgörcsök és izomfáradtság kialakulásának csökkentése

- a szívizom megfelelő működésének elősegítése

- az idegrendszer normál működésének fenntartása

AJÁNLOTT ADAGOLÁS:
A magnézium igénytől függően 
napi 2-3x1 tabletta, eleinte 3x1, 
később az adag csökkenthető napi 
2x1-re.



ÖSSZETEVŐK:
A napi adag (3x1 tabletta) tartalmaz:

     Mellékhatások: nem ismeretesek.

Megnevezés: Mennyiség: NRV%

B1-vitamin 1,65 mg 150,0

B2-vitamin 2,1 mg 150,0

B3-vitamin 24,0 mg 150,0

B5-vitamin 9,0 mg 150,0

B6-vitamin 2,1 mg 150,0

B12-vitamin 3,75 mcg 150,0

Folsav 300,0 mcg 150,0

Biotin 75,0 mcg 150,0

Magnézium 300,0 mg 80,0

Rhodiola-kivonat
- ebben: rosavin

150,0 mg
4,5 mg

n.m.
n.m.

NRV%= Napi bevitel referenciaérték felnőttek esetében.
n.m.=nincs meghatározva
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