
Magnesium Balans
nr. 616

voedingssupplement

inhoud 60 tabletten, 86 g netto

Lees voor het gebruik de gebruiksinfo.

Toepassingen
Magnesium Balans is rijk aan Magnesium en Calcium. 
Deze mineralen zijn goed voor het lichaam, want zij 
leveren onder andere een belangrijke bijdrage aan de 
spierfunctie en aan een normale werking van het 
zenuwstelsel. De mineralen zorgen voor het behoud 
van soepele en sterke spieren. Daarnaast ondersteunen 
ze de botten en tanden. Ook draagt het mineraal 
Magnesium bij tot de vermindering van vermoeidheid.

Ingrediënten
Mineralen, verdikkingsmiddelen (gemodificeerd zetmeel, 
natriumcroscarmellose), vulstof (microkristallijne 
 cellulose), antiklontermiddelen (siliciumdioxide, stearine- 
zuur, plantaardig magnesiumstearaat), glansmiddelen 
(hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide, glycerine).

Werkstoffen per dagdosering  %ADH/RI*

van 2 tabletten
Magnesium (als magnesiumoxide) 600 mg  160%
Calcium (als calciumcarbonaat) 300 mg  37,5%
*%ADH/RI = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid/Referentie-inname.

Dosering en gebruik
Dagdosering: 1 - 2 tabletten met voldoende water bij 
de avondmaaltijd innemen.
De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Waarschuwing
Raadpleeg bij combinatiegebruik met medicijnen 
altijd uw huisarts.

Magnesium Balans is een voedingssupplement en 
valt in de categorie vitaminen, mineralen en kruiden.

Een voedingssupplement is geen vervanging van een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde 
levensstijl.

Land van herkomst: Engeland.

Bewaring en houdbaarheid
Bewaar na het gebruik dit product donker, goed 
 gesloten op kamertemperatuur en altijd buiten het 
 bereik van kinderen! Vermijd bij het bewaren de invloed 
van direct zonlicht. De minimale houdbaarheidsdatum 
van dit preparaat staat vermeld op het doosje.

Voedingswaarde
Per 100 g:
kcal 119
kJoule 498
Vetten 2,2 g
verzadigde vetzuren 2,2 g

Koolhydraten 18,3 g
suikers 0 g

Vezels 13,4 g
Eiwitten 0 g
Zout 0 g

Magnesium Balans is een product van  
Bloem Health Products B.V.,  
Postbus 225, 9670 AE Winschoten - Nederland. 

Raadpleeg bij vragen over dit preparaat uw apotheker 
of drogist, of stuur een mail naar: info@bloeminfo.nl 
Voor meer informatie: www.magnesiumbalans.nl

De tekst van deze gebruiksinfo is voor het laatst  
herzien in juli 2015 door Bloem Health Products B.V.

Voor meer informatie: 
www.magnesiumbalans.nl


