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Percentage van magnesium beschikbaar na 30 minuten
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Hu idig  aanbod van magnesium preparaten
in  capsules  of  tabletten
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                   Voedingssupplement 
Magnesium en Vitamine B6 zijn cruciaal voor de goede werking van ons 
lichaam
Magnesium is een essentieel mineraal dat meer dan 300 processen in 
het lichaam ondersteunt. Van het bijdragen tot de aanmaak van energie 
in het lichaam tot het ondersteunen van de normale functionering van het 
zenuwstelsel en de geest. Bovendien draagt magnesium ook bij tot het 
behouden van gezonde botten en tanden. Kortom, leven zonder magnesium 
is onmogelijk.
Magnesium is gewoonlijk  terug te vinden in voeding. Voedingswaren met 
een hoog magnesiumgehalte zijn donkere bladgroenten, noten, zaden, vis, 
bonen, volkoren granen, avocado’s, yoghurt, bananen, gedroogd fruit, zwarte 
chocolade en andere.
Vitamine B6 draagt bij tot het regelen van de hormonale activiteit, 
het verminderen van vermoeidheid en lusteloosheid en het normaal 
functioneren van het immuunsysteem. Daardoor wordt Vitamine B6 in 
voedingssupplementen aanzien als perfect complementair met magnesium.
Waarom ULTRACTIVE® energy - muscle - relax gebruiken?
Het is aanbevolen ULTRACTIVE® energy - muscle - relax te gebruiken bij een 
magnesiumtekort.

Er zijn twee oorzaken van een 
magnesiumtekort: een gebrek aan 
magnesiumconsumptie en een 
verhoogd verbruik van magnesium. 
Volgens recente studies consumeert 
slechts 25% van de volwassen 
populatie de referentie inname 
aan magnesium. Dit is voornamelijk 
te wijten aan een ongezonder 
voedingspatroon met meer suikers en 

geraffineerde koolhydraten die in de moderne maatschappij meer en meer 
ingeburgerd geraken. 
Ook een verhoogd verbruik van magnesium, bijvoorbeeld bij zware fysieke 
arbeid of intensief sporten kan leiden tot een magnesiumtekort
Een magnesiumtekort kan gepaard gaan met: vermoeidheid, lusteloosheid, 
futloosheid,... 
ULTRACTIVE® energy - muscle - relax  levert tot 100% van je 
magnesiumbehoefte dankzij een hoog gehalte aan magnesium van zeer hoge 
kwaliteit. Magnesium staat gekend om zijn bijdrage tot: 
 •  Verminderen van vermoeidheid en futloosheid
 •  Normaal functioneren van het zenuwstelsel
 •  Normale spierwerking
 •  Normale werking van de geest
Wat maakt ULTRACTIVE® energy - muscle - relax superieur?
ULTRACTIVE® energy - muscle - relax is in vele aspecten superieur ten 
opzichte van andere magnesiumsupplementen. Dankzij de geavanceerde 
formule en het unieke productieproces lost ULTRACTIVE®  energy - muscle - 
relax  veel sneller op dan de andere magnesiumproducten op de markt. 
Snellere oplossing: maximale resultaten, minimale neveneffecten 
De revolutionaire ULTRACTIVE® energy - muscle - relax tablet lost sneller 
op dan andere magnesiumsupplementen (zie grafiek). Er komt dus vroeg in 
het verteringskanaal een maximale hoeveelheid magnesium vrij, klaar om 
opgenomen te worden. Daar de magnesium vroeger vrijkomt, zal er ook meer 
magnesium kunnen opgenomen worden door het lichaam. Hierdoor is het 
effect van ULTRACTIVE® energy - muscle - relax sneller voelbaar én sterker 
dan van andere, minder snel oplosbare magnesiumsupplementen. 

 
Bovendien zorgt de snelheid van oplossing en opname er ook voor dat 
ongewenste neveneffecten gelinkt aan magnesiumproducten die later en 
trager in het verteringskanaal oplossen (bijvoorbeeld laxatieve werking) 
minimaal zijn. 
Wat bevat ULTRACTIVE® energy - muscle - relax ?
ULTRACTIVE® bevat een perfecte combinatie van magnesiumzouten en 
Vitamine B6. Dit alles werd verwerkt in een gemakkelijk inneembare tablet. 
Deze ingenieuze tablet werd ontwikkeld volgens de nieuwste technologieën en 
kwam tot stand door een samenwerking tussen farmaceutische onderzoekers 
en ontwikkelaars en onderzoeksgroepen aan de Universiteit van Gent.
GEBRUIKSAANWIJZING
De ULTRACTIVE® energy - muscle - relax tablet werd zo ontwikkeld dat ze 
zowel ingeslikt als gekauwd kan worden.
Neem 1 tablet per dag met een groot glas water, bij voorkeur in de ochtend 
met of zonder ontbijt. Voedsel heeft namelijk geen impact op de werking. 
Gewoonlijk volstaat 1 tablet per dag. Indien aanbevolen door een arts of 
apotheker, of bij uitzonderlijk magnesiumverbruik zoals bijvoorbeeld bij 
intensief sporten, kan je 2 tabletten per dag nemen. Neem de tweede tablet 
met een groot glas water bij het avondeten.
De tablet maakt ook gebruik van moderne technologie die toelaat om de 
tablet ofwel in zijn geheel in te slikken of indien men wat moeilijkheden bij het 
slikken ondervindt of als men de vertering van de tablet nog sneller wil laten 
gebeuren, door ze kapot te knabbelen en nadien in te slikken.
Geschikt voor volwassenen en kinderen (> 12 jaar).
Kan ook gebruikt worden tijdens de zwangerschap (en tijdens de borstvoeding)
Drink na het innemen altijd een groot glas water.
Voorzorgsmaatregelen: Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Een 
voedingssupplement mag niet worden gebruikt als vervanging voor een 
gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Bewaren 
beneden 25° C. 
Ingrediënten per tablet: Magnesiumglycerofosfaat en magnesiumoxide: 
630 mg of 200mg magnesium element (53% referentie-inname), 
verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, vulstof: microkristallijne 
cellulose, stabilisator: polyvinylpyrrolidone, zuurteregelaars: citroenzuur 
en natriumwaterstofcarbonaat, stabilisator: polyvinylpolypyrrolidon, 
antiklontermiddel: magnesiumstearaat, pyridoxinehydrochloride (vitamine B6 
hydrochloride) 1,21 mg (71% referentie-inname)
Netto gewicht: 30 tablets / 38g !

Lees meer op www.ultractive.com
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