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A BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ  

MAGNÉZIUM  

ELŐNYEI IDŐSKORBAN 
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TARTALOMJEGYZÉK
• Az időskori magnéziumhiány

• Kálium, kalcium és magnézium –  

a három legfontosabb ásványi anyag időskorban

• Csak csontritkulást ne!

• A magnézium pótlásának lehetséges módjai

• A bőrön át felszívódó magnéziumról
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I. AZ IDŐSKORI MAGNÉZIUMHIÁNY

Az öregedés folyamatát minden ember a maga módján igyekszik lassítani. 
Egyesek a plasztikai sebészet vívmányaira esküsznek, mások inkább termé-
szetes forrásokhoz, a természet patikájához nyúlnak, megint mások szerint a 
fiatalság kulcsa a helyes életmód megválasztása.

Ahogy haladunk előre az időben, nem leszünk fiatalabbak, ám ezt nem kell feltétlenül tragé-
diaként megélni. Igaz, hogy tartunk az időskortól, ugyanis több betegség kockázatával kell 
szembenéznünk mint fiatalon. Sajnos legtöbbször mi, magunk okozzuk a biológiai folyama-
tok felgyorsulását azzal, hogy nem élünk egészségesen, dohányzunk, nem mozgunk eleget, 
és nem figyelünk oda arra, hogy tápanyagraktáraink mindig feltöltött állapotban legyenek.

Ám a legnagyobb baj mégsem a szarkalábakkal van, hanem a szervezetünk belsejében 
zajló, negatív folyamatokkal. Ezeket sokszor nem is lehet érzékelni, tünetmentesen, alatto-
mosan zajlanak, és egyszer csak robban a bomba. 

Az ásványi anyagok olyanok, mint az autónak az üzemanyag

Szervezetünk kényes egyensúlyban működő, érzékeny rendszer, amely a legkisebb hiányt 
is kellemetlen tünetekkel reagálja le. Időskorban talán még fontosabb, hogy fenntartsuk a 
vitamin-ásványi anyag-nyomelem egyensúlyt, hiszen ilyenkor az anyagcsere-zavarok gya-
koribbak, ezek problémát okozhatnak. Kálium, kalcium és magnézium. Ez a három ásványi 
anyag a legfontosabb szervezetünk számára. Nélkülük nem működik a testünk. Számos fo-
lyamatot irányítanak, amelyek létfontosságúak. Ha ezeknek az ásványi anyagoknak a szintje 
lecsökken, vagy túlzottan megnövekszik, akkor annak végzetes következményei lehetnek. 
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A kiemelkedő magnézium

• Az ásványi anyagok közül kiemelkedő szerep jut a magnéziumnak, amely mintegy 400 
enzim működését segíti. 

• Nagy mennyiségben fordul elő egyes kőzetekben (magnezit, dolomit), ásványokban, és 
ásványvizekben.

• Mivel a szervezetünk nem képes előállítani, gondoskodnunk kell a pótlásáról. Sajnos 
azonban hiánya immár népbetegségnek számít. A kutatók a magnéziumhiányt korunk 
csendes járványának nevezik, nem véletlenül, ugyanis e hiánybetegség kimutatására 
jelenleg még nem áll rendelkezésre megbízható módszer.

• Időskorban a szervezetünk már kimerült, sokkal lassabban zajlik minden olyan folyamat, 
amely fiatalkorban egyértelmű, gyors, és egészséges esetben nincs vele semmilyen 
probléma. Ilyen a magnézium felszívódása is, amely időskorban jelentősen romlik. Kiürü-
lése viszont gyorsabb.

Tudta?
• Naponta megközelítőleg 400 mg magnéziumra van szükségünk, ám az emberek több-

sége ennek töredékéhez jut csak hozzá. 
• Időskorban növekszik az igény, ugyanis romlik a csontok magnéziumfelvevő-képessége.
• A magnézium rengeteg élettani folyamatban részt vesz, szervezetünk zavartalan műkö-

dését segíti:
• Mintegy 400 enzim aktivátora – jelentős szerepe van a szénhidrátok, a zsírok, a 

nukleinsavak és a fehérjék anyagcseréjében, az energiatermelésben és -felhaszná-
lásban

• Felelős az idegek és az izmok működésének zavartalanságáért
• Oldja a simaizom-görcsöket
• Csökkenti a szívroham kockázatát
• Csökkenti a vérnyomást
• Normalizálja a keringést
• Elősegíti a csontosodást 
• Elengedhetetlen a normális kalcium-, nátrium-, kálium- és foszforegyensúly fenn-

tartásához
• Nélkülözhetetlen a C-vitamin hasznosulásához
• Normalizálja a koleszterinszintet
• Segíti az immunrendszer megfelelő működését
• Lassítja az öregedés folyamatait
• Segít a stressz leküzdésében, mérsékli a depressziót és a premenstruális szindró-

ma kellemetlen tüneteit
• A fogak egészségének megőrzésében is szerepet kap
• Megakadályozza a kalcium túlzott lerakódását
• A szellemi teljesítőképességre is pozitív hatással van
• Mérsékli a migrént
• A hallást is pozitív irányba befolyásolja

• Ahhoz, hogy ne alakuljon ki hiány, a nők számára 310-360 mg, a kismamáknak 360-
450 mg, a férfiaknak pedig 400-480 mg magnéziumot kell bevinniük naponta. Idős-
korban ezt a mennyiséget növelni kell napi 600 mg-ra.
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A magnézium hiánya komoly problémákat okozhat.
 

A súlyos magnéziumhiány jelei 

• Extrém szomjúság
• Extrém éhség
• Gyakori vizelés
• Lassan gyógyuló sebek
• Száraz, viszkető bőr
• Megmagyarázhatatlan fogyás
• Napról-napra változó, homályos látás
• Szokatlan fáradtság vagy álmosság
• Zsibbadás vagy érzéketlenség a kézben vagy a lábban
• Folyamatos vagy visszatérő bőr-, fogíny-, hólyag-, vagy hüvelyi gombafertőzés

Ugye ismerős tünetek? Igen, a cukorbetegséget is ezekről lehet először felismerni. Mielőtt 
azonban diabéteszre gondolnánk, érdemes a magnézium pótlásával kezdeni a kezelést.

Kerüljük a magnéziumhiányt kiváltó tényezőket! 
• a szénsavas italok fogyasztását, 
• a fokozott cukorbevitelt, 
• a koffeintartalmú italokat, 
• a stresszt, 
• vízhajtó, szívgyógyszer, asztma elleni szerek, fogamzásgátló tabletták  

vagy ösztrogénpótlók szedését, 
• a fokozott alkoholfogyasztást, 
• olyan kalciumkészítmény szedését, amely nem tartalmaz magnéziumot,  

vagy 1:1 aránynál kevesebbet tartalmaz. 

Egyes becslések szerint az emberiség 90%-a magnéziumhiányos.  Felmerül a kérdés, hogy ez 
hogyan fordulhat elő. A ma termesztett növények (és az ezekből a növényekből táplálkozó álla-
tok húsa) jóval kevesebb magnéziumot tartalmaznak, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A modern 
mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás miatt az ásványi anyagok nagy része kiveszett a táplál-
kozásunkból. A természetes alapú trágyázás helyett uralkodóvá vált a kálium-, foszfor- és nitro-
génalapú műtrágya. Elromlott a talaj természetes makro-, mikro- és nyomelem-állapota. 

Ez azt jelenti, hogy hiába eszünk sok zöldséget, abban már nem kapjuk meg azt a mag-
néziummennyiséget, mint régebben, tehát be sem jut a szervezetbe, vagy ami bejut az 
egyáltalán nem biztos, hogy fel is szívódik.

Emellett gyakori az emberek életmódbeli változásai, az elkényelmesedés, a megemelkedett 
alkoholfogyasztás és a különböző gyógyszerek mellékhatásaként jelentkező magnézium-
vesztés is. 
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Mely gyógyszer-adalékanyagok segítik elő a fontos  
ásványi anyagok, így a magnézium kiürülését a szervezetből? 

Gyógyszertípus vagy adalékanyag Hatására távozik
Antibiotikumok   A-, B12-, C-, E-, K-vitamin, biotin, kalcium, 

vas, magnézium, kálium
Kelátképző anyagok  réz, vas, magnézium, cink
Görcsoldók  B2-, B12-, C-, F-, K-vitamin, folsav, kalcium, mag-

nézium
Antidiabetikumok (orális) B2-, B12-, C-, D-vitamin, folsav
Anti-hisztaminok C-vitamin
Aszpirin  kalcium, folsav, vas, kálium, C-, B komplex-vita-

minok
 

Egyéb, a szervezet magnéziumszintjére negatívan  
ható gyógyszerek és adalékanyagok

• Beta-receptor blokkolók (asztma kezelésére)
• Kortikoszteroidok (CS) (asztma kezelésére)
• Teofillin (asztma kezelésére)
• Diuretikumok (vízhajtók)
• Thiazide
• Foszfátok (kóla-italokban)
• Nikotin
• Inzulin
• Alkohol
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A testünk minden egyes sejtje nátrium-kálium szivattyúval rendelkezik, ami szabályozza az 
ásványi anyagok egyensúlyát a sejteken belül és kívül. A magnéziumhiány következtében ez 
a szivattyú nem működik megfelelően, és túl sok kalcium jut a sejtekbe, ami lerakódik, és 
gondokat okozhat. 

A megfelelő mennyiségű magnézium bevitele – azzal, hogy visszaszorítja a kalcium bejutá-
sát a sejtekbe – csökkentheti a szívkoszorúér-megbetegedések kockázatát. ez pedig csök-
kenti a szívroham és más szívbetegségek előfordulási esélyét.

A magnéziumhiány jelei időskorban

• Szív- és érrendszeri problémák
• Izomgyengeség, akár izomsorvadás
• Gyenge immunrendszer, lassú immunválaszok
• Növekszik a testzsír mennyisége
• Csontritkulás alakulhat ki – a nőknél négyszer gyakoribb, mint a férfiaknál
• Növekszik a vércukorszint
• Érelmeszesedés alakulhat ki
• Veseelégtelenséget okozhat
• Csökken a szellemi teljesítmény, gyengülnek az idegek és a memória
• Alvászavarok
• Szorongás és depresszió
• Lábgörcsök, izomgörcsök
• Magas vérnyomás
• Fáradékonyság, alacsony energiaszint
• Más ásványi anyagok, valamint vitaminok nehezebben szívódnak fel

Ezek a tünetek külön-külön is veszélyesek, kellemetlenek, negatívan befolyásolják az életmi-
nőséget. Ha pedig több közülük együttesen jelentkezik, az komoly kockázatokkal jár. Pedig a 
megfelelő mennyiségű és minőségű magnézium bevitele segít a szervezet normális műkö-
dését fenntartani, és a felsorolt tüneteket kikerülni.
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Tudta?
• Időskorban csökken az alapanyagcsere, ami egyrészt az öre-

gedés folyamatának, másrészt a táplálkozás megváltozásának 
tudható be. 

• Csökken a fizikai aktivitás, ami az energiaszükséglet csökke-
néséhez vezet. Ez akár súlygyarapodáshoz is vezethet, ami a 
szív- és érrendszert, valamint az izomzatot is megviseli. 

• A különböző gyógyszerek együttes alkalmazása, a romló fo-
gak, a rágási és nyelési nehézségek étvágycsökkenést okoz-
hatnak. Ez sajnos alultápláltsághoz is vezethet, amit a testi 
változásokon kívül, az önellátás nehézségei is eredményezhet-
nek. 

• Gyengül az immunrendszer, ami tragikus, hiszen egy idős 
ember amúgy is fogékonyabb a betegségekre, mint egy fiatal 
szervezet. 

• Az ásványi anyagokat szervezetünk nem tudja előállítani, így 
rendkívül nagy szerepe van a táplálkozásnak. 

• A természetes ásványvizek oldott állapotban tartalmazzák az 
ásványi anyagokat, így azok jobban hasznosulnak. Érdemes 
tehát a napi folyadékszükségletet ásványvízzel pótolni, ezzel is 
segítve az ásványi anyagok kívánt szinten tartását.

II. KÁLIUM, KALCIUM MAGNÉZIUM –  
A HÁROM LEGFONTOSABB ÁSVÁNYI ANYAG IDŐSKORBAN

Mivel időskorban testünknek speciális szükségletei vannak, érdemes nagyon odafigyelnünk 
arra, hogy szervezetünkben eltaláljuk a vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek helyes 
beviteli módját. Így sok betegséget, kellemetlen tünetet előzhetünk meg. 
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Tudta?
• Az emberi szervezet átlagosan 150 g káliumot tartalmaz.
• Ennek nagy része a sejteken belül, 2%-a pedig a sejteken kívül 

halmozódik fel.
• A szükséges napi bevitel mennyisége 2-3 gramm. 
• A felesleg a szervezetből a vizelettel és a széklettel kiürül.

Szerepet játszik az idegszövet és az izomszövet, de minden egyéb szövet működésében. 
Szintjét a szervezet összehangolt működése szabályozza, elsősorban a mellékvesekéreg 
hormonjai hatnak rá. Szállítja a sejtek életjelenségeihez szükséges anyagokat a sejtmemb-
ránon keresztül. A szervezet sav-bázis egyensúlyának normális szinten tartásában is kulcs-
fontosságú, ugyanis a hidrogénionok szállítása is a kálium jelenlétéhez kötött. Káliumra 
szükség van a vércukorszint szabályozásában, illetve anyagcseréje szorosan kötődik a 
szervezet vízforgalmának szabályozásához. Szükséges a gyomorsav termelődéséhez, ami 
időskorban rendkívül fontos, ugyanis ebben az életkorban a gyomorsav mennyisége drasz-
tikusan csökken. A kálium számos enzim normális működéséhez is elengedhetetlen.

1. A kálium

A kálium olyan ásványi anyag, amelyből a szervezetnek naponta viszonylag sokra van szük-
sége. Alapvető a szerepe a sejtek megfelelő működésének irányításában. 
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Táplálkozásunkkal általában elegendő káliumot veszünk magunkhoz, ám számos betegség 
vezethet káliumhiányhoz, ilyenkor a pótlásról gondoskodni kell. 

A káliumhiány tünetei
• izomgyengeség
• légzési problémák
• szívritmuszavarok 
• étvágytalanság
• émelygés
• hányinger
• depresszió, rossz közérzet

A káliumot túl is lehet adagolni. Ez nem túl gyakori, de sajnos megeshet. Szívproblé-
mákhoz vezet, amely mérgezéses tünetekkel jár: émelygéssel, hányással, hasi fájdalommal, 
gyengeséggel, rossz közérzettel. 
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2. A kalcium

Annyira fontos ásványi anyag, hogy nélküle nem is létezne élet. Minden sejtnek és szövet-
nek szükséges a kalcium. Felelős a csontok fejlődéséért, szilárdságáért, emellett ionos for-
mában fontos szerepet játszik az idegrendszer működésében, a véralvadási folyamatokban, 
különböző enzimek működését is segíti, valamint izmaink összehúzódásában, és a szívmű-
ködés szabályozásában is jelentős a szerepe.

Tudta?
• Szervezetünk kalciumtartalmának 99%-a a csontszövet-

ben található, itt is raktározódik.
• A maradék kalcium a vérben és a sejtekben van.
• Felszívódását, kiürülését, a csontokba való beépülését 

vagy épp felszabadulását hormonok és vitaminok szabá-
lyozzák, tartják egyensúlyban.

• A napi ajánlott mennyiségű D-vitamin megfelelő kalcium-
szintet biztosít. Segíti a vizelettel történő kalciumkiválasz-
tást. D-vitamin hiányában biztosan nem szívódik fel elegen-
dő mennyiségű kalcium.

Az alacsony kalciumszint miatt hosszútávon csontritkulás alakulhat ki, de már rövidtávon is 
izomgörcsöket, izomfájdalmat, érzészavarokat okozhat.

A megfelelő kalciumszintet tej, tejtermékek, bab, mandula, szezámmag, brokkoli vagy narancs 
fogyasztásával segíthetjük, de más élelmiszerek is tartalmazzák (pl. a mák, a szójabab, a 
szardínia és a lazac). Sajnos csupán a táplálkozással nem tudjuk fenntartani szervezetünk 
kalciumigényét, hiszen így mindössze a 20, esetleg 40%-a hasznosul. A D-vitamin segíti a 
felszívódását. Ám pótlásával óvatosnak kell lenni, ugyanis túladagolható. Ebben az esetben 
lerakódik az érfalakon, és akár mélyvénás trombózist is okozhat, terhelheti a vesét, ami 
vesekő kialakulásához vezethet. 

Kalciumhiányt okozhat még a mellékpajzsmirigy alulműködése, a D-vitamin-hiány, egyes vese-
betegségek és a hasnyálmirigy-gyulladás is. Ilyenkor a kiváltó okra kell elsőként fókuszálni.

Időskorban a csontritkulás elkerülése miatt elengedhetetlen a pótlása. Bevihetjük tejtermé-
kek fogyasztásával, olajos magvakkal is. Sok kalciumot tartalmaz a bab, a mandula, a sze-
zámmag, a brokkoli, a mák, a szójabab, a szardínia és a lazac.
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3. A magnézium

A magnézium időskorban a legfontosabb ásványi anyag, hiszen mintegy 400 enzim akti-
vátora – jelentős szerepe van a szénhidrátok, a zsírok, a nukleinsavak és a fehérjék anyag-
cseréjében, az energiatermelésben és –felhasználásban. Felelős az idegek és az izmok 
működésének zavartalanságáért, oldja a simaizom-görcsöket és csökkenti a szívroham 
kockázatát. Normalizálja a vérkeringést, így hozzájárul a vérnyomás csökkentéséhez is. Elő-
segíti a csontosodást, ami időskorban szintén nagyon fontos, ugyanis ebben az életkorban 
fenyeget a csontritkulás kialakulása. A magnézium ezeken kívül elengedhetetlen a normális 
kalcium-, nátrium-, kálium- és foszforegyensúly fenntartásához és a C-vitamin hasznosulá-
sához is. Normalizálja a koleszterinszintet, segíti az immunrendszer megfelelő működését. 
Lassítja az öregedés folyamatait.

Mivel megakadályozza a kalcium túlzott lerakódását, így véd a trombózis kialakulásától is. 
Nagyon pozitív a hatása a szellemi teljesítőképességre. Mérsékli a migrént és még a hallást 
is pozitív irányba befolyásolja. 

Tudta?
• Minden, ami a szervezet magnéziumszintjét lecsökkenti, negatív hatással van ránk. 
• Számos patikai gyógyszer veszélyes mértékben kimerítheti a szervezet magnézi-

umkészleteit. A széles körben fogyasztott, receptre kapható orvosságok túlnyomó 
többségének mellékhatásaként a vitaminok és alapvető sejttápláló anyagok fokoza-
tosan kiürülnek a szervezetből.

• Sebészeti beavatkozások esetén biztonságosabb már a műtétet megelőzően beállí-
tani, megnövelni a beteg szervezetében a magnéziumszintet.

• Időskorban a legjobb megoldás a bőrön át felszívódó magnézium, ugyanis ez kíméli 
a gyomrot és a bélrendszert, nincsenek mellékhatásai.
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Ha nincs belőle elég a szervezetben, az hozzájárulhat testünk anyagcsere-folyamatainak 
romlásához, nő a trombózis, valamint a szívizom-elhalás kockázata. Szédülést, koncentrá-
ciózavarokat, depressziót, fejfájást, viselkedészavarokat, étvágytalanságot, magas vérnyo-
mást és kalcium-oxalátkő-képződést okozhat a hiánya. 

Vízhajtó szedése esetén drasztikusan csökkenhet a szintje. Pótolható egészséges, kiegyen-
súlyozott táplálkozással, táplálék-kiegészítő tabletta szedésével, valamint a bőrön át felszí-
vódó módszerrel, ami mind közül a leghatékonyabb idősek számára.
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Tudta?
• Magyarországon a lakosság 7-10 %-a szenved a csontrit-

kulás kellemetlenségeitől.
• A menopauza elérkezésével minden harmadik nőt sújt a 

betegség – nőknél négyszer gyakoribb, mint a férfiaknál
• Az időskorúak jelentős része szenved csontritkulásban.
• Évente ezer nőből 50-70-nél következik be csonttörés, 

amelyek nagy része az oszteoporózis számlájára írható.

A csontritkulás tünetei 
• Testmagasság-csökkenés
• Csonttörések, sorozatos csonttörések és csigolyatörések
• Besüllyedt mellkas
• Elgörbült gerinc
• Deformált csontváz
• Csípőtájéki törések
• Combnyaktörés

III. CSAK CSONTRITKULÁST NE!

Csontjainkra már gyermekkorunktól kezdve figyelmet kell fordítanunk, hiszen életünk vé-
géig nagyon fontos funkciót látnak el. Sajnos azonban napjainkra a csontritkulás az egész 
világon közel 200 millió embert érintő egészségügyi probléma lett.

Mi a csontritkulás?

Idegen szóval oszteoporózisnak nevezzük, ha a csontok mésztartalma és tömege csökken. 
Ez fokozottan törékennyé teszi a csontokat, ami fokozza a spontán törések kockázatát.

Csonttömegünk minden életkori szakaszban más és más, a csontszövet megfelelő egyen-
súlyát a csontépítő és a csontlebontást végző sejtek működése biztosítja. Amíg fiatalok 
vagyunk, csontszerkezetünk folyamatosan épül, a csontszövet állománya gyarapszik. 30-40 
éves kor körül azonban ez megfordul, és csontjaink gyengülni kezdenek.

Csontritkulásról akkor beszélhetünk, ha a csontépítő és csontlebontó sejtek egyensúlya 
felborul. Ekkor ugyanis a normálisnak számító, éves 3-5%-nál nagyobb arányú csontvesztés 
következhet be, és kialakul a csontritkulás.
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Veszélyeztetettség

Helytelen életmódunk, és egyes betegségek rizikótényezőt jelentenek a csontritkulás kiala-
kulását tekintve. 

A csontritkulás kialakulásának esélyét fokozhatja…
• a tejfehérje- vagy tejcukor-érzékenység
• a dohányzás
• a túlzott alkoholfogyasztás
• a mértéktelen kávéfogyasztás
• az, hogy több alumínium kerül a szervezetünkbe – ez az anyag segíti  

a csontok lebontását
• a magas foszfáttartalmú ételek bevitele
• a szénsavas üdítők fogyasztása
• a D3-vitamin hiánya – ez a vitamin segíti a kalcium hasznosulását
• az ülő és mozgásszegény életmód
• a környezeti tényezők
• a magnéziumhiány

Időskorban a csontritkulás miatt bekövetkező csonttörések életveszélyesek. Sajnos nagyon 
sokszor a csonttörés és műtét miatti ágyhoz kötöttség tüdőgyulladáshoz, szepszishez ve-
zet, test-szerte felfekvéseket okoz. Ilyenkor a betegek több mint fele belehal a betegségbe.

Nagyon fontos tehát, hogy amennyire csak lehet, megelőzzük a csontritkulás kialakulását. 
Ehhez főként az kell, hogy szervezetünk minden életkorban hozzájusson a csontok képzé-
séhez, állagának megőrzéséhez szükséges vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz és nyomele-
mekhez, valamint az, hogy egészséges életmódot éljünk, sportoljunk, mozogjunk, egészsé-
ges ételeket fogyasszunk.

Magnézium – a fegyver a csontritkulás elleni harcban

Az általános iskolai tanulmányaiból talán Ön is emlékszik arra, hogy a csontok képzéséhez, 
állagának megőrzéséhez kalciumra van szükség. Azt is tudjuk, hogy ezt az ásványi anyagot 
hogyan juttathatjuk a szervezetünkbe.

Kevésbé ismert azonban az a tény, hogy a magnézium legalább annyira kiemelkedő csont-
jaink egészségének megőrzésében, mint a kalcium.
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A magnéziumnak sokrétű szerep jut a csontok állagának megőrzésében. 

Mivel gátolja a kalcium lerakódását, gátolja azt is, hogy artériáink, ereink eltömődjenek, 
valamint védi ettől a szív-koszorúeret is. Ezzel megakadályozza azt is, hogy vesekő alakuljon 
ki, valamint azt is, hogy a kalcium az ízületi porcokban raktározódjon, ahol semmi szükség 
erre. Segítségével a kalcium a csontokban marad, ahol viszont elengedhetetlen a megfelelő 
csontsűrűség megtartásához. 

 A megfelelő magnéziumszint a szervezetben nemcsak a kalcium, hanem a D-vitamin felszí-
vódásához és anyagcseréjéhez is elengedhetetlen, hiszen a magnézium a D-vitamint aktív 
formájúvá alakítja, így segít a kalcium felszívódásában. Tehát, mondhatjuk azt is, hogy mag-
nézium pótlása nélkül nincs értelme D-vitamin bevitelének, illetve, ha megfelelő a szerve-
zetben a magnézium szintje, akkor nem igényel nagy dózisú D-vitamint a test. A magnézium 
– mindezek mellett – stimulál egyt hormont, a kalcitont, amely segít megőrizni a csont-
struktúrát, így csökkentve a csontritkulás, az ízületi gyulladás, a szívroham és a vesekövek 
valószínűségét. 

Testünkben több mint 25 g magnézium található. Ez a mennyiség a csontokban, a szöve-
tekben, a vérben és a sejtek közötti folyadékban raktározódik. 

A magnéziumot szervezetünk nem tudja előállítani, ezért mindenképp gondoskodnunk kell 
a pótlásáról (időskorban 600 mg a napi szükséglet). Nemcsak a csontjainknak, hanem az 
agynak, a szívnek és a vesének is nagy szüksége van magnéziumra, ezért nem támaszkod-
hatunk kizárólag a szervezetben elraktározott mennyiségre, hiszen az nagyon kevés lenne. 

Mivel időskorban, a csontritkulás megelőzéséhez, illetve a kialakult betegség gyógyításához 
nem kevés magnéziumra van szükség, célszerű olyan forrásból hozzájutni, ami nem terheli 
meg az emésztőrendszert. A napi 600 mg magnéziumszükségletet nem ajánlott szájon át 
szedhető, étrend-kiegészítő tablettákkal bevinni, ugyanis ez a mennyiség már hasmenést 
okozhat, ami oda vezet, hogy a bevitt magnézium töredéke marad csak a szervezetben, az 
sem hasznosul megfelelően. Mivel időskorban kevesebb a gyomorsav, a szájon át szedhető 
magnézium hasznosulását ez is gátolja.

Az idősek körében eddig még nem készült olyan nagymértékű vizsgálat, amely támpontok-
kal szolgálhatna a táplálkozási előírásokat illetően. Korántsem biztos, hogy ami egy fiatal 
felnőtt számára hatékony, az egy időskorú ember esetében is alkalmazható és optimális. 
Ez azért van, mert időskorban jóval több gyógyszert szedünk, például vízhajtókat, amelyek 
segítik a magnézium ürülését, illetve egész más életmódot vagyunk kénytelenek élni, s ezek 
mind-mind csökkentik a magnézium szintjét a szervezetben. 
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IV. A MAGNÉZIUM PÓTLÁSÁNAK LEHETSÉGES MÓDJAI

Testünkben több mint 25 g magnézium található. Ez a mennyiség a csontokban, a szöve-
tekben, a vérben és a sejtek közötti folyadékban raktározódik. 

Sok helyen sok mindent lehet olvasni arról, hogy mennyi a szervezet számára szükséges 
magnézium. 

Magnéziumszükségletünk
Ahhoz, hogy ne alakuljon ki hiány, a nők számára 310-360 mg, a kismamáknak 360-450 mg, 
a férfiaknak pedig 400-480 mg magnéziumot kell bevinniük naponta. 

A gyermekek szükséglete 1-3 éves korban napi 80 mg, 4-8 éves korban 130 mg, 9-13 éves 
korban pedig 240 mg. Nagyon fontos, hogy a gyermekek magnéziumpótlását orvosnak kell 
felügyelnie.

A szervezet számára szükséges magnézium-mennyiséget többféleképpen vihetjük be.

A magnézium pótlása
1. Táplálkozás

A modern mezőgazdaság fejlődése, a szervetlen műtrágya használata miatt táplálkozásunk 
erősen eltér a néhány évtizeddel ezelőttitől. Akkor még sokkal több ásványi anyagot és 
nyomelemet tudtunk fedezni a napi táplálkozással. Manapság a helyes étrend nem fedezi a 
magnéziumszükségletünket, ám sokat hozzátesz a pótlásához. 

Ahhoz, hogy magnéziumszükségletünk egy részét táplálkozásunkkal pótolhassuk, érdemes 
egy kiegyensúlyozott, átgondolt étrendet követni. 

Lássuk, melyek azok a táplálékok, amelyek mindenképp szerepeljenek ebben az étrendben:

Zöldségek
A klorofilban gazdag, sötétzöld leveles zöldségek kiemelkedő magnéziumforrások. Fogy-
asszon minél több spenótot, sóskát, kelkáposztát vagy mángoldot. Ezek kis energia-bevitel 
mellett segítenek feltölteni a magnéziumraktárat.

Teljes kiőrlésű gabonafélék
A finomított lisztből készült termékeknek immár leáldozott. Sokszor bebizonyították már, 
hogy nincsenek jó hatással az egészségre. Ellenben a teljes értékű gabonáknak számtalan 
egészségügyi előnye ismeretes, köztük az, hogy nagyon nagy mértékben járulnak hozzá a 
magnéziumigény pótlásához. Fogyasszon minél több tönkölybúzából, teljes rozsból, búza-
korpából készült ételt. 

Magnéziumszükséglet-kalkulátor

https://osimagnezium.hu/magnezium-szukseglet-kalkulator/
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Olajos magvak
Magnéziumban igen gazdag minden dióféle és az olajos magvak is. Legjobb választás a 
tökmag, de a napraforgómag, a mandula, dió, a kesudió, a fenyőmag és a pekándió is 
nagyon jó választás a magnézium pótlására. Ha nassolni szeretne valamit, keverjen össze 
olajos magvakat és egy kis mazsolát. Pillanatok alatt kész a magnéziumban gazdag rág-
csálnivaló.

Hüvelyesek
Nemcsak a telítetlen zsírsavak és a rostok miatt fontos a hüvelyes növények fogyasztása, 
hanem a magas magnéziumtartalom miatt is. A legjobb választás ebből a szempontból a 
szójabab, de a különböző babfélék, a lencse és a sárgaborsó is sok magnéziumot tartal-
maz.

Egyéb, magnéziumban gazdag ételek
Az avokádó, a banán, a minőségi, magas kakaótartalmú étcsokoládé mind-mind előnyös 
magnéziumforrások. Nem szabad kihagyni az étrendből a különböző halféléket sem, leg-
jobb választás a makréla, az ízletes lazac és a tonhal.

Amit kerülni kell
A magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítőitalok, egyes tartósítószerek (pl. ben-
zoesav), az alkohol fogyasztása gátolja a magnézium felszívódását. 

2. Magnéziumpótló tabletták, táplálék-kiegészítők

A magnéziumpótló készítmények magnéziumsókat tartalmaznak, amelyek különböző mér-
tékben képesek felszívódni a szervezetben. 

Mivel ezek a készítmények szájon át szedhetők, nem lokálisan hatnak, hanem a hatóanyag 
az emésztőrendszeren, a keringési rendszeren keresztül jut a szövetekbe, a sejtekbe. 

Ennek az a következménye, hogy a magnézium lassan ér el a rendeltetési helyére, a magné-
ziumhiány okozta tünetek pedig lassabban enyhülnek. 

A tabletták mellékhatásaként gyakran jelentkezhet hasmenés, ami pont az ellenkező hatást 
váltja ki, mint amit el szeretnénk érni. Ennek ellenére a gyógyszer- és élelmiszeripar a mag-
néziumvegyületek széles skáláját alkalmazza. 
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A vizsgálatok szerint a magnézium-oxidot tartalmazó étrend-kiegészítőkből (a legtöbb 
készítményben ez a magnézium-komplex található) igen kis mennyiségű, kb. 4%-nyi mag-
nézium, míg a magnézium-citrát 50%-a képes felszívódni a bélcsatornából. Így a szükséges 
magnéziumszintet voltaképpen nem lehetséges biztosítani az orális dózis 375 mg-jával. Ha 
viszont többet viszünk be, akkor megnő a magnézium-adagolás leggyakoribb mellékhatásá-
nak, a hasmenésnek az esélye is. A bélcsatornán gyorsan áthaladó tabletták továbbra sem 
kedveznek az egyébként lassú felszívódási folyamatoknak. Valamint minden szájon keresz-
tül adagolt és a bélcsatornából felszívódott anyag egy része a máj elsődleges szűrőjének 
áldozatává válik.

3. A transzdermális módszer

Bármilyen hatóanyag felszívódásának leghatékonyabb módja a bőrön át történő haszno-
sulás. A magnézium esetében is így van. A gyógyszer- és szépségipar is felfedezte már ezt. 
A magnéziumot fürdővízben oldódó, krémekben felhasználható formában alkalmazzák. A 
létfontosságú ásványi anyag így, a bőrön keresztül felszívódva gyorsan a rendeltetési helyé-
re jut, ezáltal hatékonyan és gyorsan csillapítja a hiánnyal együtt járó tüneteket.

Nem elhanyagolható szempont, hogy a felszívódás ezen módjának nincsenek mellékhatá-
sai, nem kell problémás tünetekkel számolni.

Az orális magnézium-adagolás hátrányai: 
• Alacsony felszívódási százalék
• A magnézium lassú felszívódása (minimum 12 óra)
• Gyors perisztaltika
• A máj megszűr mindent, így a hatóanyagok nagy részét is
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A bőrön át felszívódó magnézium előnyei

• Kiküszöbölhetők a táplálkozási hiányosságok
• Mellékhatások nélkül javul az immunrendszer, a hormonális- és az idegrend-

szer működése
• Védi a sejteket az oxidatív károsodástól
• Javítja a sejtfalak áteresztő képességét
• Csökkenti a rák kockázatát
• Csökkenti a meglévő daganatokat
• A felszívódást nem akadályozzák az emésztőszervi betegségek
• A magnéziumhiány miatt jelentkező hányinger és hányás esetén is alkalmaz-

ható
• Kényelmes, biztonságos és olcsó magnézium-pótlási forma 
• A tiszta magnézium-klorid a megfelelő víz-olaj elegyű Ősi Magnézium Kon-

centrátum/Gél és az Ősi Magnézium Fürdősójából készült fürdővízből bizo-
nyítottan felszívódik a magnézium (A Pilot Study to determine the impact of 
Transdermal Magnesium treatment on serum levels and whole body CaMg 
Ratios/ Watkins K *, Josling PD**; 09/04/2010)

• A magnézium gyógyászatilag elfogadott sója a magnézium-klorid, amelynek 
tiszta tömegének 5-15%-a, de átlagosan megállapítottan 10%-a transzdermáli-
san bizonyítottan felszívódik

V. A BŐRÖN ÁT FELSZÍVÓDÓ MAGNÉZIUMRÓL

Mivel a bőrünk a legnagyobb szervünk, ez a legnagyobb terület, amely bármilyen hatóanyag 
„felszívására” képes. Látszólag áthatolhatatlan, a valóságban azonban kis nyílások, úgyneve-
zett pórusok vannak rajta, amelyeken keresztül a bőr fel tudja szívni a hatóanyagokat.

Ez a leghatékonyabb módszer arra, ha valamilyen hatóanyagot úgy szeretnénk a szerve-
zetbe juttatni, hogy az ne terhelje meg semelyik belső szervünket, ne okozzon kellemetlen 
mellékhatásokat. A magnézium esetében is így van ez. A fürdővízben oldódó, krémekben 
felhasználható formában a magnézium a bőrön keresztül felszívódva gyorsan a rendelte-
tési helyére jut, ezáltal hatékonyan és gyorsan csillapítja a hiánnyal együtt járó tüneteket. 
Nem elhanyagolható szempont, hogy nem kell semmilyen mellékhatással számolni.
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A bőrön át felszívódó gyógyszerek, hatóanyagok ideálisak a fájdalom csillapítására, hatéko-
nyak a gyermekek kezelésében, valamint a sportorvoslásban is előszeretettel alkalmazzák. 
Széles körben használatos módszer, mivel lehetővé teszi a hatóanyagok felszívódását oly 
módon, hogy azok nem terhelik a gyomrot, az emésztőrendszert és egyéb szerveket.

A különböző gélek, emulziók, krémek, spray-k, még az ajakbalzsamok is hatékonyabban 
juttatják a véráramba hatóanyagaikat. A hagyományos gyógyszerezési módszerek, azaz a 
tabletták és kapszulák felhígulnak, a gyomorsav és az emésztőenzimek miatt veszítenek 
hatékonyságukból, mire a rendeltetési helyükre jutnak a szervezetben.

A bőrön át felszívódó gyógyszerek megkerülik a gyomrot és a májat, így hatóanyagaik lé-
nyegesen nagyobb arányban jutnak oda, ahol szükség van rájuk. Sok esetben transzdermá-
lis módszereket használnak a nem kívánt mellékhatások (pl. gyomorpanaszok, alvászavarok, 
álmosság) elkerülése érdekében.

A gyógyszerezési gyakorlatban még mindig a leginkább használatos módszer a szájon át 
történő (tabletta, kapszula), az intramuszkuláris módszer (izomszövetbe adott védőoltások, 
pl. influenza elleni oltás), a szubkután módszer (pl. inzulin adagolása a bőr alá), az intravé-
nás gyógyszerek alkalmazása (vénán keresztül adagolt hatóanyagok). 

Miért a bőrön át felszívódó magnézium a leghatékonyabb időskorban?

Korunk előrehaladtával a táplálkozási szokásaink megváltoznak. Hajlamosak vagyunk csak 
olyan ételeket fogyasztani, amelyeket szeretünk, nem mindig foglalkozunk ételeink ásványi 
anyag-tartalmával. A gyógyszerszedés negatív oldala az, hogy szervezetünkből gyorsabban 
ürülnek ki a hatékony ásványi anyagok is (lásd pl. vízhajtók). A szájon át szedhető magnézi-
um bevett szokás az ásványi anyag pótlására, ám sokszor mellékhatásokkal jár. Az orálisan 
alkalmazott tabletták, kapszulák ugyanis a szervezetbe jutva keresztülmennek az emésztő-
rendszeren, érintik a májat is, aminek szűrőfunkciója miatt sokkal kevesebb értékes magné-
zium szívódik fel, az is sokkal lassabban. Ahogy halad előre az életkorunk, a szájon át bevitt 
táplálék-kiegészítőkből egyre kevesebb és kevesebb szívódik fel hasznosan. Ennek az az 
oka, hogy idősebb korban kevesebb a gyomorsav, amely segít a bevitt hatóanyagok feldol-
gozásában, illetve a naponta szedett gyógyszerek is csökkenthetik a felszívódást. 
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Mellékhatásokkal is járhat a magnéziumtabletták szedése, egy bizonyos dózis (150-200 mg) 
felett nem is javasolt, ugyanis hasmenést okozhat, ami időskorban még veszélyesebb, mint 
fiatalkorban.

Ezzel szemben a transzdermális magnéziumot fürdővízben oldódó, krémekben, gélekben 
felhasználható formában alkalmazzák. A magnézium a bőrön keresztül felszívódva gyorsan 
a rendeltetési helyére jut, ezáltal hatékonyan és gyorsan csillapítja a hiánnyal együtt járó 
tüneteket.

A legegyszerűbb módja a fájdalom kezelésének egy terápiás fürdő, amely oldott formában 
tartalmaz magnézium-kloridot. Sportsérülések, derékfájás, isiász, fejfájás, vesekő, ízületi 
fájdalmak, nyugtalan láb szindróma, és más, fájdalommal járó állapotok esetén is alkalmaz-
ható, sokkal nagyobb hatásfokkal, mint a szájon át szedhető gyógyszerek.

Ez a terápia azzal együtt, hogy a sérülést kezeli, csökkenti a gyulladást, segíti a szövetek 
regenerálódását, növeli a rugalmasságot, az erőt és az állóképességet is, és mindezt egy 
időben.

Mi az az ősi magnézium?

Az ősi magnéziumot a 250 millió éves, 1600-2000 méteres mélységben található Zechs-
tein-i ősi tengerből bányásszák, mely Európa északi részén terül el. Ez még napjainkban is a 
legtisztább magnézium lelőhely, amely érintetlen energetikai állapotban van. 

Ezt a kiváló minőségű, analitikai tisztaságú magnézium-kloridot a legújabb biotechnológiai 
módszerrel bányásszák ki, így a magnézium tiszta és magas energiaállapotú maradhat.
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ŐSI MAGNÉZIUM KONCENTRÁTUM + OPTIMSM

2,5 ml (fél teáskanál) koncentrátum 257 mg elemi magnéziumot és 312 mg MSM-
et tartalmaz.
Gyors segítség görcsök esetén. Napi használatú, a leghatékonyabb módja a szervezet mag-
néziumszintjének helyreállítására, mert könnyen beszívódik a bőrbe és az alatta lévő szöve-
tekbe. Emellett az OptiMSM hozzájárul az ízületek megfelelő működéséhez.

Az OptiMSM hatásai:
Támogatja az ízületek megfelelő működését, csökkenti az ízületek regeneráló-
dásának idejét, támogatja az immunrendszert, gyulladáscsökkentő és fáj-
dalomcsillapító hatással bír, segít a kollagéntermelésben, így kiváló bőrápo-
ló, méregtelenítő hatású.

Használata: Öntsön a tenyerébe belőle és finoman maszírozza be. Ha zavarja a bő-
rén maradt só, 20 perccel a Magnézium Koncentrátum használata után zuhanyozzon 
le, mivel 20 perc után a magnézium ionok nagy része felszívódik. A Magnézium Für-
dősóval kombinálva is használhatja. Általános szabály, hogy kb. 6-8 mg per testsúly 
kg ajánlott. Egy 90 kg-os férfinak kb. 600-800 mg a napi szükséglete (pl.: 6 x 90 = 540 
mg). 2 teáskanál koncentrátumban kb. 1000-1200 mg tiszta magnézium található.

Felhasználás elővigyázatossági előírásai: A használat előtt ajánlott lemosni 
mindenféle testápolót és krémet, mert ezek gátolhatják a magnézium felszívódá-
sát. Szembe és nyálkahártyára ne kerüljön.

ŐSI MAGNÉZIUM TESTÁPOLÓ + OPTIMSM + MELATONIN

Az Ősi Magnézium Testápoló egyedülálló formula, mely a 250 millió éves Ősi Magnézi-
um Koncentrátumból készül. Nagy dózisú elemi magnéziumot juttat a szervezetbe. 5 ml 
(egy teáskanál) testápoló 130 mg elemi magnéziumot, 650 mg OptiMSM-et és 1,5 mg 
Melatonint tartalmaz.

25% Ősi Magnézium Koncentrátummal, OptiMSM-el, Melatoninnal, shea vajjal és 
édes mandulaolajjal készül, így táplálja és hidratálttá varázsolja a bőrt, illetve támogatja 
az ízületeket és a csontozatot is. Érzékenyebb bőrűeknek is ajánlott.

Könnyed, lágy formulája jól kenhető, gyorsan beszívódik és nem hagy maga után zsíros 
érzést. Kellemes citrusos illatát a kelet indiai citromfű (BIO) illóolajnak köszönheti, nem 
hivalkodó, így reggel és este is alkalmazható. Használata megegyezik az általános testápoló-
kéval. Megfelelő mennyiséget oszlasson el a bőrén és dolgozza el laza mozdulatokkal.

Az MSM előnyei:
• Támogatja az ízületek megfelelő működését
• Segíti a magnézium felszívódását
•  Bőrápolónak sem utolsó, hiszen kutatások bizonyítják, hogy a kollagéntermelés támo-
gatása révén segít megelőzni és kezelni a ráncokat

25% Ősi Magnézium Koncentrátum tartalmának köszönhetően a magnézi-
um összes pozitív élettani hatásával bír.

A Melatonin elősegíti a pihentető alvást és antioxidáns hatásokkal is bír.

Édesmandula olajat tartalmaz, amely gyengéden kényezteti a száraz, érzékeny 
bőrt, köszönhetően a benne található vitaminoknak és Omega-9 zsírsavnak.
A shea vaj gazdag zsírsav tartalma mellett A-, E- és F-vitaminokkal szolgálja 
bőre egészségét.
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ŐSI MAGNÉZIUM ASZTALI SÓ

Tegye egészségesebbé a mindennapi étkezéseket – kompromisszu-
mok nélkül!
Az Ősi Magnézium magnéziummal dúsított, csökkentett nátriumtar-
talmú étkezési sót az Oriola-KD gyártja, a népszerű PANSALT gyártója. Íze, 
állaga és kinézete megegyezik az általános étkezési sókéval.
Átlagos napi 10g só fogyasztásával 120mg elemi magnéziummal támogatja a 
szervezete magnézium szükségletét, ami a napi szükségelet 30-40%-a.

Egyedülálló szabadalmaztatott formula, melyben az általános sókhoz ké-
pest feleannyi nátrium található, illetve az egészséges szív- és érrendszer 
működéshez elengedhetetlen magnéziumot és káliumot is tartalmaz.

Használatának előnyei:
• Elsődleges előnye a csökkentett nátriumtartalom (57%), így jótékony hatással bír a ma-

gasvérnyomás, szívroham, agyvérzés és veseproblémák megelőzésében.
• A benne található magnézium-szulfát (12%) segíti az inzulin kiválasztását a szervezet-

ben, illetve annak megfelelő szinten tartását. A magnézium a magasvérnyomás és a cu-
korbetegség kialakulásának megelőzésében is fontos szerepet játszik.

• A kálium-klorid (29%) szintén fontos összetevője étkezési sónknak, mely segíti a nátrium 
kiürülését a szervezetből, így hozzájárulva a megfelelő vérnyomáshoz.

• Lizint (2%) is tartalmaz, mely esszenciális aminosavnak nagy szerepe van a szervezet fehér-
jetermelésében.

“IDŐSKORI MAGNÉZIUMPÓTLÁS” CSOMAG

Mindent tartalmaz, amire az időskori magnéziumpótláshoz szüksége lehet.

A csomag tartalma: 
1. Ősi Magnézium Koncentrátum + OptiMSM: 200 ml

Használata: Öntse a tenyerébe és finoman masszírozza be a bőrébe. Ha zavarja a bő-
rén maradt só, 20 perccel a Magnézium Koncentrátum használata után zuhanyozzon le, 
mivel 20 perc után a magnézium ionok nagy része felszívódik. A Magnézium Fürdősóval 
kombinálva is használhatja. Általános szabály, hogy kb. 6-8 mg per testsúly kg ajánlott. 
Egy 90 kg-os férfinak kb. 600-800 mg a napi szükséglete (pl.: 6 x 90 = 540 mg).

Fél teáskanál (2,5 ml) koncentrátumban 257 mg tiszta magnézium található.
2. Ősi Magnézium Testápoló + OptiMSM: 200 ml

25% Ősi Magnézium Koncentrátum tartalmának 
köszönhetően a magnézium összes pozitív élettani 
hatásával bír.

Édesmandula olajat tartalmaz, amely gyengéden 
kényezteti a száraz, érzékeny bőrt, köszönhetően a 
benne található vitaminoknak és Omega-9 zsír-
savnak.
A shea vaj gazdag zsírsav tartalma mellett A-, E- és 
F-vitaminokkal szolgálja bőre egészségét.
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3. Ősi Magnézium Asztali só: 250 g
Egyedülálló szabadalmaztatott formula, melyben az általános sókhoz képest feleannyi 
nátrium található, illetve az egészséges szív- és érrendszer működéshez elengedhetet-
len magnéziumot és káliumot is tartalmaz.

Használatának előnyei:
Elsődleges előnye a csökkentett nátriumtartalom (57%), így jótékony hatással bír a 
magasvérnyomás, szívroham, agyvérzés és veseproblémák megelőzésében.

A benne található magnézium (12%) segíti az inzulin kiválasztását a szervezetben, illet-
ve annak megfelelő szinten tartását. A magnézium a magasvérnyomás és a cukorbeteg-
ség kialakulásának megelőzésében is fontos szerepet játszik.

A kálium (29%) szintén fontos összetevője étkezési sónknak, mely segíti a nátrium ki-
ürülését a szervezetből, így hozzájárulva a megfelelő vérnyomáshoz.

Lizint (2%) is tartalmaz, mely esszenciális aminosavnak nagy szerepe van a szervezet 
fehérjetermelésében.

Egy teáskanál (5 g) étkezési sóban 120 mg elemi magnézium van.

ŐSI MAGNÉZIUM NAGY CSOMAG

Mindent tartalmaz, ami a kényelmes magnéziumpótláshoz szükséges. 
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A csomag tartalma:

MAGNÉZIUM FÜRDŐSÓ – 1KG
A Magnézium Fürdősó száraz magnézium-klorid só és egyéb nyomelemek keveréke, me-
lyet magnéziumos fürdőkhöz illetve lábfürdőhöz ajánljuk.

Használata: Használjon meleg vizet, mert a forró víz a bőr párologtatását erősíti és nem 
a felszívást. 1-3 vagy több csészét oldjon fel a vízben a magnézium sóból és vegyen 30 
perces fürdőt. Teljes fürdőhöz maximum 8 csésze használható. 1 csésze Magnézium Für-
dősó kb. 15 g tiszta magnéziumot tartalmaz. Kifejezetten ajánljuk az érzékenyebb bőrűek 
számára. A Magnézium Olajjal kombinálva is használhatja a fürdőben. Tegyen 25-50 ml 
magnézium olajat a 0,5-1,5 kg magnézium só mellé a fürdővízbe. Ajánlott fürdőzés mini-
mum 30 perc.

Felhasználás elővigyázatossági előírásai: Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön közvetle-
nül a szembe, nyálkahártyára.

MAGNÉZIUM KONCENTRÁTUM – 200ML
A bőrön keresztül felszívódó Magnézium Koncentrátum a leghatékonyabb módja a szer-
vezet magnéziumszintjének helyreállítására, mert könnyen beszívódik a bőrbe és az 
alatta lévő szövetekbe.

Használata: Permetezze a tenyerébe vagy közvetlenül a bőrére és finoman maszírozza 
be. Ha zavarja a bőrén maradt só, 20 perccel a Magnézium Koncentrátum használata 
után zuhanyozzon le, mivel 20 perc után a magnézium ionok nagy része felszívódik. A 
Magnézium Fürdősóval kombinálva is használhatja. Általános szabály, hogy kb. 6-8 mg 
per testsúly kg ajánlott. Egy 90 kg-os férfinak kb. 600-800 mg a napi szükséglete (pl.: 6 x 
90 = 540 mg).

2,5 ml (fél teáskanál) koncentrátumban 257 mg elemi magnézium van.
Felhasználás elővigyázatossági előírásai: A használat előtt ajánlott lemosni minden-
féle testápolót és krémet, mert ezek gátolhatják a magnézium felszívódását. Szembe és 
nyálkahártyára ne kerüljön.

MAGNÉZIUM TESTÁPOLÓ + OPTIMSM – 200ML
Könnyed, lágy formulája jól kenhető, gyorsan beszívódik és nem hagy maga után zsíros 
érzést. Kellemes citrusos illatát a kelet indiai citromfű (BIO) illóolajnak köszönheti, nem 
hivalkodó, így reggel és este is alkalmazható. Használata megegyezik az általános testápo-
lókéval. Megfelelő mennyiséget oszlasson el a bőrén és dolgozza el laza mozdulatokkal.

5 ml (egy teáskanál) testápoló 130 mg elemi magnéziumot és 650 mg OptiM-
SM-et tartalmaz.

ÉTKEZÉSI SÓ – 1 KG
Egyedülálló szabadalmaztatott formula, melyben az általános sókhoz képest feleannyi 
nátrium található, illetve az egészséges szív- és érrendszer működéshez elengedhetetlen 
magnéziumot és káliumot is tartalmaz.


