
Yπηρετούμε τη Zωή μέσα από την Yγεία

Μαγνήσιο
υψηλών ταχυτήτων!

•  Υψηλή και γρήγορη 
απορρόφηση

•  Σε μορφή σκόνης
που διαλύεται απευθείας

στο στόμα χωρίς νερό

•  Εύκολη χορήγηση
•  Ευχάριστη γεύση



Ο βιολογικός ρόλος
του µαγνησίου
είναι καθοριστικός
για πολλές λειτουργίες 
του ανθρώπινου 
οργανισµού, γεγονός
που καθιστά ζωτική
τη σηµασία του.

Η σηµασία
γίνεται ανάγκη,
αν αναλογιστούµε ότι
η ηµερήσια πρόσληψη 
µαγνησίου στις δυτικές 
κοινωνίες είναι πολύ 
µικρότερη από την 
απαιτούµενη λόγω
της επεξεργασίας
των τροφών.

Άλλοι παράγοντες 
που επηρεάζουν την 
πρόσληψη του µαγνησίου 
είναι η λήψη ορισµένων 
φαρµάκων, η κατάχρηση 
αλκοόλ αλλά και ο τύπος 
της διατροφής.

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφτείτε το
www.meFrontizo.gr



Υπερ - φροντίδα
για τον οργανισµό!
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Το µαγνήσιο είναι σύµµαχος της 
καλής υγείας γιατί συµβάλλει:

•   Στην ανακούφιση από την εύκολη κόπωση              
και την κούραση

•   Στην καλή λειτουργία του µεταβολισµού 
για την παραγωγή ενέργειας και την 
σύνθεση των πρωτεϊνών

•   Στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού 
και του µυϊκού συστήµατος 

•   Στη φυσιολογική ψυχολογική 
λειτουργία συνεισφέροντας στη µείωση 
των συναισθηµατικών διαταραχών 
(ευερεθιστότητα, άγχος, στρες), στη 
βελτίωση της διάθεσης και του ύπνου

•   Στην ηλεκτρολυτική ισορροπία

•   Στην καλή υγεία των οστών και των δοντιών

•   Στη διατήρηση της φυσιολογικής 
αρτηριακής πίεσης

•   Στην οµαλή λειτουργία της καρδιάς

•   Στη µείωση των µυϊκών συσπάσεων            
(π.χ. µυϊκές κράµπες, συσπάσεις µήτρας         
& πεπτικού συστήµατος). 



Μαγνήσιο

1 φακελίσκος Ανά 1 ηµερήσια δόση

187,5 mg 375 mg

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα 

WIN MEDICA A.E.
Οιδίποδος 1-3 & Παράδροµος Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι 

Τ 2107488821 F 2107488827 E info@winmedica.gr 
www.winmedica.gr

Yπηρετούµε τη Zωή µέσα από την Yγεία
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Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 107924/29-11-2017. (Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ). 
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό 
δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυες, 
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.                       
Μην υπερβαίνετε την ημερήσια συνιστώμενη δόση.

Μαγνήσιο
υψηλών ταχυτήτων!υψηλών ταχυτήτων!

Με σουκροσωµική τεχνολογία για αύξηση της 
απορρόφησης και αποφυγή ανεπιθύµητων ενεργειών 

από το γαστρεντερικό σύστηµα.

30 φακελίσκοι

Συμπλήρωμα διατροφής
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ΠΡΟΪΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ


