Cloreto de Magnésio
Comprimido Revestido
1. Propriedades
A carência de magnésio no organismo humano, e suas terríveis consequências para nós, tem muito
a ver com a quantidade de magnésio que existe nos solos de cultivo, o que depende do tipo de
agricultura que usamos, em que nã o repomos esse elemento ao solo mas, também, depende da
regiã o pois os solos sã o diferentes.
Portanto, o que comemos hoje, do sal de mesa até as hortaliças e cereais, sã o pobres de magnésio
e é por isso que, com o passar do tempo, começamos a ter uma variedade de sintomas chatos,
incomodativos. É cansaço constante, dor nas articulações, dor nos músculos, falta de vista,
palpitaçã o do coraçã o, coisas assim que nós relacionamos com o avançar da idade.
O magnésio, no nosso organismo, regula muita coisa: desde o bloqueio do cálcio em excesso à
permeabilidade das células e muitas funções glandulares. Infelizmente, o magnésio nã o está nos
alimentos industrializados, pois se perde nos cozimentos e tem sua absorçã o dificultada quando
tomamos refrigerantes e outros contenham excesso de outros sais. Entã o, hoje em dia nosso corpo
é pobre em magnésio o que nos acarreta problemas sérios a longo prazo.
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Regulariza a pressã o arterial elevada;
Previne infarto do miocárdio;
Melhora a qualidade dos ossos e dentes;
Ajuda no cansaço crônico;
Melhora na funçã o hepática;
Combate ao estresse;
Reduz risco de diabetes;
Melhora as funções cerebrais;
Previne a formaçã o de cálculos renais;
Previne lesões musculares, cã ibras e fadiga.

3. Composiçã o
Cloreto de magnésio, estabilizante, Carbonato de Cálcio, Amida de Milho prégelatinizado
e hidroxipropilmetilcelulose (INS464); Aglutinante, Polivinilpirrolidona, antiumectante, Dióxido de
Silicio (INS551), Lubrificante, Estearato de Magnésio (INS470i), corante, Dióxido de Titânio
(INS171), Veículo: Água Purificada, Alcool Etílico e Polietilenoglicol.
ALÉRGICOS: NÃ O CONTÉM GLÚTEN.

4. Recomendaçã o de Uso
Tomar de 2 a 3 comprimidos ao dia. Conforme recomendaçã o do nutricionista ou médico.
5. Apresentaçã o
Comprimidos revestidos de 1575mg contendo 600mg de Cloreto de Magnésio.
6. Análise Nutricional

7. Precauções
Gestantes, nutrizes e crianças de até 3 (Três) anos, somente devem consumir este produto sob
orientaçã o de nutricionista ou médico.
8. Referências Bibliográficas
Material do Fabricante.
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