
Hořčík je druhým nejčastěji chybějícím 
mikronutrientem v těle. Přesto je na trhu velmi málo 
kvalitních suplementů. Proto jsme vytvořili Flow Mg 
2.0, unikátní kombinaci 6 forem hořčíku a vitaminu D3, 
pro efektivní suplementaci hořčíku. Jaké účinky čekat? 
Připravte se na podpořené myšlenkové procesy, 
výrazně lepší kvalita spánku a také lepší činnost svalů.

Dávkování

Pro běžné doplnění hořčíku užívejte 2 tobolky denně.
Při zvýšené fyzické aktivitě užívejte 3 tobolky denně.

Tip: Pro maximální využitelnost rozdělte do dvou dávek během dne a 
dostatečně zapijte vodou. Nejlepší je dávkovat před tréninkem nebo 
před spaním.

Složení 2 tobolek

Mg Chelátová forma hořčíku s aminokyselinou glycin. Velmi dobře rozpustná 
a vstřebatelná.  600 mg obsahuje 85 mg hořčíku.

Magnesium bisglycinát 

Hořčík spojený s aminokyselinou taurinem zaručuje velmi dobrou 
vstřebatelnost a dlouhodobý efekt. 200 mg obsahuje 19 mg hořčíku

Magnesium taurát 

300 mg

200 mg
Vyšší dávky vitamínů B jsou účinné při zlepšování náladových stavů
a snížení stresu.

Magnesium citrát 

200 mg

200 mg

200 mg
Hořečnatá sůl kyseliny jablečné je šetrná k zažívání a má velmi dobrou 
prostupnost do svalů. 200 mg obsahuje 30 mg hořčíku.

Magnesium malát 

Jedna z nejvíce biologicky dostupných forem. Ideální pro doplnění při nízkých 
hladinách hořčíku v organismu. 200 mg obsahuje 22 mg hořčíku.

Magnesium glukonát

200 mg
Hořečnatá sůl kyseliny mléčné s vysokou biologickou dostupností a benefity 
pro kosterní svalstvo. 200 mg obsahuje 40 mg hořčíku

Magnesium laktát 

20 μg
Hořečnatá sůl kyseliny mléčné s vysokou biologickou dostupností a benefity 
pro kosterní svalstvo. 200 mg obsahuje 40 mg hořčíku

Vitamin D3 

Flow

Věděli jste, že se snižuje množství hořčíku v půdě, a tím se 
zmenšuje i jeho množství v potravinách?

Věděli jste, že...



Neužívejte hořčík společně s vápníkem
Hořčík se do těla dostává pomocí stejných přenašečů 
jako vápník. Jednoduše řečeno si tak navzájem blokují 
cestu. Makrela

Ovesné vločky

Avokádo

Dýňová semínka

Špenát

Samé dobroty, že? Zařaďte si je do jídelníčku.

*počítáno na jednu porci

Vařené lepší než studené 
Tělo dokáže využít více hořčíku z dané potraviny, pokud je vařená. 
To platí i pro ostatní prvky, pokud se ovšem teplem nezničí.

Hořčíkem se můžete i předávkovat.
Není to ale časté. Předávkování se může objevit při poruše ledvin 
a projeví se střevními obtížemi.

Dostatek vitaminu D
Vitamin D hraje důležitou roli při vstřebávání hořčíku do 
těla, často ho však máme nedostatek. 

Dostatek vitaminu B
Pro maximální využitelnost hořčíku je důležité mít 
dostatek i vitaminu B1, B2 a B6. "Béček" ovšem z potravin 
máme většinou dostatek.

Pozor na fosfát i zinek
Potraviny s vysokým obsahem fosfátu (například tavené 
sýry) snižují využitelnost hořčíku v těle.

Není hořčík jako hořčík
Hořčík se nachází v mnoha formách, pro tělo však nejsou 
všechny stejně využitelné! Nejhorší jsou anorganické 
formy jako oxid (využitelnost okolo 15″% z dávky) , 
nejlepší naopak chelátové. Mezi druhé zmíněné řadíme 
např. glycinát, taurát i threonát (využitelnost okolo 55% z 
dávky).

Jak zvýšit vstřebatelnost hořčíku?
Potraviny s nejvyšším obsahem hořčíku* jsou:

Dejte follow na sociálních sítích a mrkněte na blog, který je přímo 
nacpaný tipy a triky.

Zajímá vás o biohackingu víc?
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