
ן  ד י ס ת  ח י ר ב  , ב ג י  ב א
הפרעות  ואוסטיאופורוזיס, 
)ביניהן  העיכול  במערכת 
בלחץ  שינויים  עצירות(, 
הלב,  בקצב  הפרעות  הדם, 
הרגל  שרירי  התכווצויות 
חלק  רק  אלה   – שינה  בזמן 
מהתופעות שעלולות להיגרם 
)ראו  במגנזיום  חוסר  בשל 
תרשים(. מסקנה מתבקשת: 
ליהנות  אם אנחנו מעוניינים 
מבריאות תקינה לאורך זמן, חשוב, שלא לומר 
הכרחי, לשמור )בקביעות( על רמה מאוזנת של 

מגנזיום בגוף.
רוב הישראלים  נתון מדהים חושף:  זאת,  עם 
בחרו  מהם,  רבים  במגנזיום.  מחוסר  סובלים 
חוסרי  את  להשלים  האחרונים  בחודשים 
"מגנוקס  המגנזיום  תוסף  עם  שלהם  המגנזיום 
במחקר  שהוכח  פארמה(,  נוה  )יצרנית:   "520
פי  כיעיל  השומר  בתל  שיבא  החולים  בבית 
מהפכה  לחולל  הצליח   "520 "מגנוקס  לגוף.   3
אמיתית בשוק המגנזיום בישראל, הפך ללהיט 
וסייע לישראלים רבים לטפל ולתמוך  מבוקש, 
הכל-כך  במינרל  מחוסר  הנובעות   בתופעות 

חיוני הזה.
לשלב הבא  ועכשיו המהפכה הזאת מתקדמת 

זה התחיל במהפכה של "מגנוקס 520" שהוכח כיעיל 
פי 3 לגוף, הפך ללהיט, וסייע לישראלים רבים לטפל 
ולתמוך בתופעות ובעיות הנובעות מחוסר מגנזיום | 

הבשורה: מגנוקס Daily 365 - תוסף מגנזיום מושלם 
לשימוש יומיומי, מאפשר מהיום להבטיח רמה מאוזנת 

של מגנזיום בגוף, ולסייע במניעת תופעות הנובעות 
מחוסר במגנזיום | בעקבות המלצות מומחים לאספקה 

 ,"Daily 365 יומיומית של מגנזיום לגוף, "מגנוקס 
 במינון היומי, מסייע לשמור על הבריאות כל יום,

365 ימים בשנה
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התכווצויות שרירים 
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מיגרנות, עייפות, 
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 במערכת העיכול 
כמו עצירות ועוד

בחן את 
עצמך

תוסף   ,"Daily  365 "מגנוקס  השם:  והיומיומי. 
ומושלם, שמתאים  יומי מופחת  מגנזיום במינון 
לשמור  לתחזק,  ומאפשר  יומיומית  לנטילה 
ולהבטיח רמה מאוזנת של מגנזיום בגוף. בעצם, 
הוא מאפשר לסייע במניעה של תופעות הנובעות 
מחוסר במינרל זה ובתמיכה באורח חיים בריא, 

בפעולה יומית אחת פשוטה.

מגנזיום, מהמינרלים החשובים לאדם
תזכורת: המגנזיום, המכונה גם "מינרל החיים", 
הינו אחד מ-4 המינרלים החשובים בגוף האדם: 
הוא משתתף, בין היתר, בתהליכי ייצור אנרגיה, 
פעילות שרירים תקינה ובניית עצם. נוכחותו בגוף 
לו חשיבות  ויש  קריטית,  היא  בכמות מספקת 

רבה במגוון תפקודים בריאותיים. 
למשל,  עם תפקיד חשוב בשמירה על בריאות 
סידן"  תעלות  ל"חוסם  נחשב  המגנזיום  הלב: 
סידן  יוני  כניסת  לבלום  יכולתו  עקב  טבעי 
לתאים בשרירים חלקים, בלב ובכלי הדם, ועל 
כן נוכחותו מובילה ללחץ דם מאוזן ותפוקת לב 
טובה יותר וכן עשויה למנוע הפרעות בקצב הלב. 
למגנזיום תפקיד חשוב גם בהפחתת כולסטרול 
"רע" )LDL(, ושילוב של "מגנוקס Daily 365" עם 
– תרופות להפחתת כולסטרול, ישפר  סטטינים 
את יעילותם בהפחתת רמת ה-LDL ועשוי למנוע 

מחקר המגנזיום בשיבא
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לתמונה  נכנס  כאמור,  וכאן,  מגנזיום.  תוסף 
"מגנוקס 520", שהוכח במחקר בשיבא תל השומר 
3 לגוף, ונבחר על ידי ישראלים רבים  כיעיל פי 
כתוסף המגנזיום שאפשר להם "למלא מצברים", 
להשלים חוסרי מגנזיום ולמנוע בעיות הנובעות 

מחוסר מגנזיום.

ועכשיו, מגנוקס כל יום
נקודתי  וסיוע  חוסרים  להשלמת  מעבר  אבל 
חשוב  מגנזיום,  מחוסר  הנובעות   בבעיות 
להבין עד כמה חשוב לספק לגוף "מגנוקס" על 
בסיס יומי. אנשים שלקחו מגנזיום מכיוון שהייתה 
להם בעיה או תסמינים של חוסר מגנזיום, מגלים 
החיים  איכות  יומיומי  למינון  שכשעוברים 
כשנוטלים  הסבר:  יציבה.  והופכת  משתפרת 
מגנוקס, שנספג בתאים פי 3, ההרגשה הכללית 
וישנים  ואנרגיה  חיות  יותר  יותר, חשים  טובה 

טוב יותר.
 365 "מגנוקס  של  יומיומית  נטילה  למעשה, 
Daily", היא מעין "פוליסת ביטוח לגוף". נטילתו 
יומיומי, תבטיח שלא יחסר  'על הדרך', באופן 
ובעיות  בתופעות  לטפל  תסייע  מגנזיום,  לגוף 
תצמצם  ובנוסף,  מגנזיום,  מחוסר  הנובעות 
תופעות  של  להופעתן  הסיכוי  את  משמעותית 

הנובעות מחוסר במינרל החשוב הזה.
מומלץ לשלב את  "מגנוקס Daily 365" כחלק 
כמו  ממש  בריאה,  יומיומית  משגרה  אינטגרלי 
או  מולטי-ויטמין.  נטילת  או  גופנית  פעילות 

במילים אחרות: מהיום, כל יום "מגנוקס".

נפוצה  לוואי  את כאבי השרירים )שהם תופעת 
של הסטטינים(.

רבה  חשיבות  יש  המגנזיום  למינרל  בנוסף, 
תורם  הוא  שונות,  ברמות  בסוכרת  ללוקים 
לבריאות האישה ולנשים בהריון, ויש לו השפעה 
מיידית גם על תפקוד השרירים, מערכת העיכול 
וכן בשיפור יכולות ספורטיביות. עם זאת, על פי 
מחקרים, הצריכה הטבעית של המגנזיום בעולם 
בירידה מתמדת  נמצאת  ובישראל בפרט  בכלל 

בעשורים האחרונים.
ידי  על  מגנזיום  חוסרי  להשלים  אפשר  נכון, 
אכילה נדיבה של מזונות כמו תרד מבושל, פולי 
יותר, היא נטילת  סויה ושעועית. דרך מעשית 
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אם אתם סובלים מאחת מהתופעות 
הבאות, סביר ביותר שאתם זקוקים 
ל"מגנוקס Daily 365" במינון יומי  

 האם אתם 
זקוקים להשלמת 

מגנזיום יומית?

חדש: "מגנוקס Daily 365" במינון יומי מושלם | רק פעם 
ביום, ומבטיחים רמת מגנזיום מאוזנת בגוף

תזכורת: לרוב הישראלים חסר מגנזיום בגוף

מדור פרסומי


