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Magnesium + 
 
Onze magnesium komt in de vorm van bisglycinaat. Bisglycinaat is de best 
opneembare vorm van magnesium. 

Ook sporters hebben baat bij een kwalitatief hoog supplement als onze 
Magnesium +. Sporters lopen namelijk het risico op een magnesiumtekort door 
zweten. Een magnesiumtekort veroorzaakt ook spierkrampen. 
Voor mensen die kampen met stress biedt onze Magnesium + ook een helpende 
hand. 

Magnesium kan namelijk de symptomen van stress verminderen door het 
zenuwstelsel wat te kalmeren. Daarbij kan onze Magnesium + helpen om beter te 
slapen. Onze Magnesium + is bovendien verrijkt met Taurine wat weer helpt om 
meer energie te krijgen. Dus ook voor mensen die wat neerslachtig zijn kan de 
Magnesium + helpen om beter te slapen en overdag wat meer energie te hebben. 
Ook goed om de donkere en koude dagen door te komen. 
 
Dit fijne product met zoveel goede eigenschappen kost slechts  
€ 17,95 per 30 dagen. 

Geadviseerd dagelijks gebruik: 1 tot 3 tabletten per dag. Of zoals geadviseerd. 

Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang. 
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Dit 
voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 17 jaar. 

Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen 
houden. 

Inhoud: 60 plantcapsules 

Allergenen: Dit product bevat geen bekende allergenen. 
 
Overige productkenmerken: 

• Vorm: Tablet 
• Opmerking mbt vorm: Obong tablet 
• Oorsprong: Synthetisch, Natuurlijk 
• Gewicht tablet / capsule: 1742 mg 
• Doorstraling: nee 
• Gmo vrij: Ja 
• Ingrediënten voldoen aan de wetgeving: ja 
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Veilig gebruik voor speciale groepen: 

• Vegetariërs: ja 
• Veganisten: nee (D3 uit wolvet) 
• Diabetes: ja 
• Zwangerschap: ja 
• Borstvoeding: ja 
• Cosher/ Halal: nee 

 Samenstelling per dagdosering (1 tablet) 

 Ingrediënt  Hoeveelheid  Percentage  RI* Verbinding 

Vitaminen 

Vitamine B6 10 mg 714%  Pyridoxaal-5-fosfaat 

Vitamine D3 25 mcg 500% Cholecalciferol 

Mineralen    

Magnesium (Albion)  150 mg 40% Bisglycinaat 

Magnesium 100 mg 27% Citraat 

Aminozuren    

Taurine 200 mg   

*) Referentie Inname. 

Categorie: Mineralen. 

Ingrediënten: Mineralen, microcrystalline cellulose (vulstof), Taurine, katoenzaadolie (bindmiddel), vitaminen, 
silicium dioxide (antiklontermiddel), HPMC (glansmiddel/coating), magnesium stearaat (plantaardig - 
antiklontermiddel). Allergie informatie: Dit product bevat geen bekende allergenen. 

  

 Allergenen tabel 

 Melk  nee 

 Lactose  nee 

 Eieren  nee 

 Soja  nee 

 Glutenbevattende granen *1  nee 

 Schaaldieren  nee 

 Vis  nee 

 Pinda’s  nee 

 Schaalvruchten *2  nee 

 Selderij  nee 

 Mosterd  nee 

 Sesamzaad  nee 

 Zwaveldioxide en sulfiet  nee 

 Lupine  nee 

 Weekdieren  nee 

 Mais  nee 



 

Proud Today | Haringbuisdijk 10 | 1086 VA | Amsterdam | 020 - 3378825 
KvK: 60413565 | BTW: NL1322.95 234.B01 | info@proudtoday.com 

 Gist  nee 

 *1 (Tarwe, Rogge, Gerst, Haver, Spelt, Kamut) 

 *2 (Amandelen, Hazelnoten, Walnoten, Cashewnoten, Pecannoten, Pistachenoten, Macadamianoten) 

 

 


