MAGNEPAMYL Optimum®
Voedingssupplement op basis van hoog gedoseerd magnesium en vitamine B6. Met
zoetstoffen.
Wat is Magnepamyl Optimum®?
Magnepamyl Optimum® is een voedingssupplement op basis van verschillende zouten van
magnesium en vitamine B6, onder de vorm van een poeder verpakt in een stick, met
sinaasappelaroma.
Magnesium en vitamine B6 dragen bij tot een normale psychologische functie en tot het
verminderen van vermoeidheid. Daarnaast ondersteunt magnesium een normale
spiercontractie.
Magnepamyl Optimum® bevat een hoge dosis magnesiumcitraat en
magnesiumglycerofosfaat, evenals vitamine B6.
Magnesium wordt aanbevolen bij de volgende situaties:
. periodes tijdens dewelke magnesium moet bijdragen tot een normale spiercontractie;
. periodes van vermoeidheid;
. periodes van stress.
Gebruiksaanwijzing:
Neem 1 stick Magnepamyl Optimum® eenmaal per dag verdund in een glas water van 200
ml. Het poeder eerst in een droog glas gieten en er daarna 200 ml water (dat op
kamertemperatuur is) aan toevoegen.
DE AANBEVOLEN DAGELIJKSE DOSIS NIET OVERSCHRIJDEN.
Magnepamyl Optimum® mag niet als vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige
voeding en voor een gezonde levensstijl worden gebruikt.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Voor welke redenen moet men Magnepamyl Optimum® nemen?
Het belang van magnesium:
Magnesium is een mineraal dat erg belangrijk is voor onze gezondheid.
Het is nodig om regelmatig en voldoende magnesium in te nemen aangezien ons organisme
niet in staat is het te produceren.
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Magnesium is, onder andere, een element dat bijdraagt tot de normale proteïnesynthese en
tot de instandhouding van normale botten.
Binnen in de cel ondersteunt magnesium de electrolytenbalans.
Aanvoer van magnesium:
Magnesium wordt in hoofdzaak aangevoerd via een gezonde en evenwichtige voeding. Toch
kunnen bepaalde hedendaagse voedingsgewoonten wel eens aanleiding geven tot een
gebrekkige aanvoer van magnesium.
Bovendien kunnen bepaalde omstandigheden, zoals tijdelijke vermoeidheid, voorbijgaande
periodes van stress, het beoefenen van intense en herhaalde sport of zwangerschap, op hun
beurt ook de nood aan magnesium verhogen.
Voor wie is Magnepamyl Optimum® voornamelijk aangeraden?
. gestresseerde en/of vermoeide personen;
. sportieve mensen;
. adolescenten in de groei vanaf 13 jaar;
. ouderen;
. zwangere of borstvoedende vrouwen.
Wat is de samenstelling van Magnepamyl Optimum®?
Vitaminen / Mineralen Per stick
Magnesium
450 mg
Vitamine B6
1,4 mg
*RI = Referentie‐inname.

% RI*
120 %
100 %

Ingrediënten (voor 1 stick): magnesiumcitraat. Voedingszuur: citroenzuur.
Sinaasappelaroma. Vulstof: maltodextrine. Magnesiumglycerofosfaat. Bevochtiger: sucrose‐
vetzuuresters. Kleurstoffen: poeder van rode biet en bètacaroteen. Zoetstoffen: sucralose en
neotaam. Vitamine B6.
VERDELER:
Therabel Pharma N.V.
Egide Van Ophemstraat 108 ‐ 1180 Brussel
Tel.: 02 370 46 11 Fax: 02 370 46 90
www.therabel.com
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