
As carências de magnésio estão frequentemente 
relacionadas com alimentação desequilibrada 
ou necessidades aumentadas devido a: stress, 
prática intensiva de desporto, consumo de álcool, 
gravidez, aleitamento e ingestão de medicamentos 
contracetivos, entre outros. É sabido, por exemplo, 
que o stress origina uma eliminação aumentada de 
magnésio através da urina. A prática de exercício 
físico provoca também uma maior eliminação 
de magnésio, através da sudação excessiva e 
sobrecarga física por acumulação de treinos. 

A sua carência provoca sintomas como cansaço 
físico, fadiga muscular, cãibras e alterações de 
estados de humor (irritabilidade).
 
Como atua o magnésio?

Contribui para o normal funcionamento muscular e 
do sistema nervoso, bem como para uma normal 
função psicológica.

O magnésio pertence ao grupo de minerais com 
concentração mais elevada no corpo humano. 

A maior parte do magnésio encontra-se nos ossos, 
que constituem um reservatório para este importante 
mineral. Nos tecidos, este elemento concentra-se 
sobretudo dentro das células, ao contrário do cálcio, 
que é predominantemente extracelular. Por esta 
razão, estes dois elementos são indispensáveis 
para a manutenção do normal funcionamento 
das membranas dos neurónios, o que permite a 

transmissão de impulsos nervosos aos músculos 
e sistema nervoso. O magnésio revela-se, desta 
forma, fundamental para o normal funcionamento 
dos músculos e do sistema nervoso. A carência 
de magnésio está frequentemente associada a 
sintomas tais como cãibras e irritabilidade.

Contribui para o normal metabolismo produtor de 
energia, redução do cansaço e da fadiga e para o 
processo de divisão celular.

O magnésio constitui um cofator primordial de 
grande número de enzimas intracelulares entre as 
quais as enzimas necessárias para a produção de 
energia e consequente redução do cansaço e da 
fadiga. Contribui ainda para a duplicação do DNA e 
renovação das células.

Quais os benefícios adicionais dos restantes 
constituintes de Magnesium-OK® para o 
organismo?

Contribuem para a proteção das células contra 
as oxidações indesejáveis
Zinco + Manganês + Cobre + Selénio + Riboflavina 
(Vit. B2) + Vitamina C + Vitamina E

Contribuem para a manutenção de uma visão 
normal
Zinco + Riboflavina (Vit. B2)

Contribui para a regulação da atividade hormonal
Vitamina B6

Contribui para uma normal função cognitiva
Zinco

Contribui para o normal funcionamento do 
coração
Tiamina (Vit. B1)

Magnesium-OK® associa assim o magnésio a um 
completo complexo minero-vitamínico. 

Como se deve tomar Magnesium-OK®?

Tomar 1 comprimido por dia após uma das refeições. 
Para otimização dos efeitos de Magnesium-OK®, 
recomendamos a utilização contínua por períodos 
mínimos de três meses, não havendo limitação 
definida quanto à duração máxima da toma. 

Informação nutricional
Cada comprimido contém:   %DDR*

Magnésio 145 mg 39
Zinco 8 mg 80
Manganês 2 mg 100
Cobre 1 mg 100
Selénio 25 µg 45
Crómio 25 µg 63
Tiamina (vit B1) 5 mg 455
Riboflavina (Vit B2) 5 mg 357
Vit B6 50 mg 3571
Vit C 30 mg 38
Vit D 2,5 µg 50
Vit E 10 mgα-TE 83

* DDR: Dose Diária Recomendada

Ingredientes: Óxido de magnésio, Agente de volume 
(Celulose microcristalina), Vitamina B6 (Cloridrato 
de piridoxina), Gluconato de zinco, Gluconato de 
potássio, Vitamina C (Ácido ascórbico), Preparado 
de vitamina E [Acetato de dl-alfa-tocoferol, 
Antiaglomerante (Dióxido de Silício)], Revestimento: 
[Agente de revestimento (Hidroxipropil metilcelulose), 
Antiaglomerante (Talco), Corantes (Dióxido de titânio, 
Riboflavina-5´-fosfato)], Gluconato de manganês, 
Levedura enriquecida em selénio1, Gluconato 
de cobre, Tiamina (Vitamina B1 sob a forma de 
cloridrato de tiamina), Riboflavina (Vitamina B2), 
Antiaglomerantes (Estearato de magnésio, Ácido 
esteárico, Dióxido de silício), Preparado de vitamina 

D [Maltodextrina, Antioxidante (extrato enriquecido 
em Tocoferóis), Colecalciferol], Cloreto de crómio.

Alergenos: contém 1soja.

Advertências

Magnesium-OK® não deve ser utilizado como 
substituto de um regime alimentar variado e 
equilibrado e de um estilo de vida saudável.

Não ultrapassar a toma diária indicada.

Magnesium-OK® não deverá ser tomado em 
caso de alergia ou hipersensibilidade conhecida a 
qualquer um dos seus constituintes. Na insuficiência 
renal, só deverá ser utilizado após conselho do 
seu médico assistente, estando contraindicado na 
insuficiência renal grave.

Magnesium-OK® contém soja.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Conservar em local fresco e seco.

Discuta com o seu médico a pertinência de tomar 
Magnesium-OK® se estiver grávida ou a planear 
engravidar. Apesar de não haver dados impeditivos 
da utilização de Magnesium-OK® durante a 
gravidez ou aleitamento, é fundamental que esta 
suplementação seja validada pelo seu médico 
assistente.

Apresentação: Embalagens de 30 comprimidos

Fabricado por:
Wassen International Ltd.
14 The Mole Business Park,
Leatherhead, Surrey, KT22 7BA
United Kingdom

Responsável pela colocação no mercado:
Angelini Farmacêutica, Lda
Rua João Chagas 53, Piso 3,
1499-040 Cruz Quebrada- Dafundo
Telf: +351 214 148 300
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