
Информация за продукта 
 

Магнезий-Kьолер/ Magnesium-Köhler 
 

 

Хранителна добавка 

Капсули с магнезий и витамин В6 

 

Важно за мускулната функция 

Магнезият допринася за нормалната мускулна функция. Витамин В6 допринася за 

нормалния енергиен метаболизъм. 

1 капсула съдържа: 
 

944,6 mg   Магнезиев цитрат, еквивалентно на 150,0 mg чист Магнезий ( магнезиеви йони ) 
    2,5 mg   Витамин B6 
 
Препоръка за консумация: По 1 капсула дневно с достатъчно течност. 
 
Забележка: Магнезий-Kьолер е без глутен, без желатин, без лактоза и оцветители.  

Магнезий-Kьолер е веган.    
 
Забележка за диабетици:  
Капсулите Магнезий-Kьолер не съдържат въглехидрати (= 0 BU). 
 
Опаковки: Магнезий-Kьолер се предлага в опаковки от 30 капсули. 
 
Хранителна добавка с магнезиев цитрат и витамин В6 

Магнезият е незаменим минерал за човешкото здраве, но организмът не може сам да го 

произведе. Следователно тялото зависи от редовното снабдяване с магнезий чрез храната. 

Основната биологична функция на магнезия, като компонент на ензимите на тялото, е да 

поддържа енергийния метаболизъм. Магнезият допринася за нормалната мускулна 

функция, включително функцията на сърдечния мускул. 



През последните години диетолозите установиха важността на достатъчното количество 

магнезий за функционирането на нервната система и за електролитния баланс, както и 

значението му за поддържането на здрави кости и зъби. 

В съвременния свят не е необичайно при храненето да не се гарантира адекватно 

снабдяване на организма с магнезий. Причини за това могат да бъдат небалансирана диета 

или фактът, че магнезият може да се загуби по време на приготвянето на храната. В 

определени стресови ситуации като стрес, спорт или редовна консумация на алкохол, 

нуждата от магнезий в организма може да бъде увеличена. 

Магнезий-Kьолер съдържа минерала магнезий под формата на магнезиев цитрат. 

Магнезият в това органично съединение е лесно усвоим от организма. 

В допълнение към важността на магнезия за добре функциониращ енергиен метаболизъм, 

витамин В6 поддържа също здравословен енергиен метаболизъм, включително този на 

мускулите. Витамин В6 допринася и за намаляване на умората, както и за нормалната 

функция на имунната система. 

Внимание: Продуктът е хранителна добавка. Да не се използва като заместител на разнообразното 

хранене. Да се съхранява на стайна температура( 15°С- 25°С) на място, недостъпно за малки деца. 

Да не се превишава препоръчителната дневна доза. 

Произведено в Германия от: 
Köhler Pharma GmbH 
Neue Bergstrasse 3-7 
64665 Alsbach 
www.tcare.bg 
www.unizink.com 

http://www.tcare.bg/
http://www.unizink.com/

