
Magnesium C+               

   
Eigenschappen 
 

Magnesium C+ capsules bevatten Magnesium, Vitamine C, en 
L-Glutathion als actieve bestanddelen. Magnesium wordt aangeboden 
onder de vorm van het goed opneembare zout: magnesium citraat. 
 
Als bron van Magnesium draagt dit bij tot: 
● een gezonde werking van de spieren en het zenuwstelsel. 
● een normale eiwitsynthese. 
● een vermindering van vermoeidheid en moeheid. 
● een normale psychologische functie. 
● een normaal energieleverend metabolisme (behoud van optimale 

energiebalans) 
 
Als bron van Vitamine C draagt dit bij tot: 
● een bescherming van de cellen tegen oxidatieve stress 

(antioxidant) 
● een normale collageenvorming voor de gezonde werking van 

botten, tanden, tandvlees, huid, bloedvaten en kraakbeen. 
● een verhoging van de ijzeropname uit de voeding. 
● een vermindering van vermoeidheid en moeheid. 

 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
2 capsules met een beetje water of fruitsap innemen. 
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Magnesium C+               

 
 
Opgelet 
 

Magnesium C+ is een voedingssupplement en mag niet als vervanging 
van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde 
levensstijl worden gebruikt. 
 
Buiten bereik van kinderen bewaren 
De aangegeven dagdosis niet overschrijden. 
Te bewaren op een droge plaats (15-25°C) 
 

 
Samenstelling per 2 capsules 
 
 

Magnesium (ovv citraat)  180 mg  (ADH:  48%)* 

Vitamine C (L-ascorbinezuur)  120 mg  (ADH:150%)* 

Gereduceerd L-Glutathion   200 mg   

FOS (Fructo-oligo-saccharides)  460 mg   
* ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 
 

 
Ingrediënten 
 

Magnesium Citraat - Fructo-oligosaccharides (FOS) - Vulstof van de 
capsule: Gelatine - Gereduceerd L-Glutathion - L-ascorbinezuur - 
Kleurstof van de capsule: Titaandioxide 
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