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Agnes-Magneziu coloidal 50ppm
480 ml ARGENTUM +

Magneziul este prezent in organismul nostru in
schelet, dinti, musculatura, nervi si in interiorul
celulelor, unde activeaza procesele locale. Variatii
minime ale magneziului intracelular pot afecta
metabolismul, procesele de crestere si proliferarea
celulara, dupa potasiu, magneziul fiind cel mai
important cation intracelular.

Acest mineral important participa la sinteza a peste 300 de enzime (in metabolismul glucidic,
lipidic si protidic), fiind indispensabil in toate functiile noastre fiziologice. Joaca un rol
important in metabolismul calciului, al fosforului, sodiului, potasiului si al vitaminei C,
favorizeaza sinteza insulinei. La nivelul tesutului osos magneziul, in combinatie cu calciul si cu
fosforul realizeaza structura de rezistenta a scheletului si a dintilor, lipsa magneziului putand fi mai
pronuntata chiar decat lipsa de calciu la femeile suferinde de osteoporoza.

Magneziul este indispensabil desfasurarii activitatii normale a sistemului nervos, a muschiului inimii
si circulatiei sangvine, elimina simptomele cauzate de stres (oboseala cronica, scaderile de auz,
migrenele, randamentul intelectual scazut, rezistenta scazuta la efort, tensiunile musculare,
insomniile si hipertensiunea).

Consumul magneziului coloidal-ionic:

poate preveni demineralizarea osoasa si artroza, impiedicand depunerile anormale de calciu,
formarea calculilor renali si a calculilor biliari, regenereaza pielea, unghiile fragile si parul;
linisteste sistemul nervos central hiperexcitat, calmeaza terminatiile nervoase hiperactive,
inlatura nelinistea, hiperexcitabilitatea si starile nervoase;
elimină hiperemotivitatea, timiditatea excesivă, tracul;
intareste inima, diminueaza posibilitatea aparitiei aritmiilor cardiace, anginei pectorale si a
cardiopatiilor ischemice;
contribuie la limitarea efectelor nefaste ale spasmelor coronariene pe fond nervos cauzate de
stres, poate preveni infartul miocardic si accidentele vasculare cerebrale;
folosit in caz de tensiune arterială ridicată, dureri în piept, un nivel ridicat de colesterol „rău”
(numit şi concentraţie slabă de lipoproteine), nivel scăzut de colesterol „bun” (numit şi
concentraţie ridicată de lipoproteine), boli de valve cardiace (prolaps de valvă mitrală) și atac
de cord;
regleaza echilibrul psihic (antistres), are actiune sedativa pentru sistemul
nervos (imbunatateste calitatea somnului), este antidepresiv si elimina tracul, timiditatea si
hiper-emotivitatea;
creste rezistenta la eforturi fizice sau intelectuale de lunga durata, fiind un cofactor in
transportul si depozitarea energiei;
creste rezistenta la frig, influenteaza echilibrul hidrolitic si relaxarea musculara (care poate
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cauza durerile menstruale).
favorizează sinteza insulinei
folosit ca un laxativ pentru constipație și pentru prepararea intestinului pentru proceduri
chirurgicale sau diagnostice.
utilizat ca un antiacid pentru indigestie acidă.

Magneziul mai este utilizat în pentru tratarea deficitului de atenţie, anxietăţii, sindromul de oboseală
cronică, boala Lyme, fibromialgie, crampe musculare în timpul sarcinii, diabet, pietre la rinichi,
dureri de cap (migrene), osteoporoză, sindromul premenstrual (PMS), în caz rău de
maşină/mare/altitudine, incontinență urinară, sindromul picioarelor neliniștite, astm, febra fânului,
scleroză multiplă şi pentru a preveni pierderea auzului.

Actiuni: Magneziul:

este un element esential antistres;
este recunoscut pentru eliminarea oboselii cronice, a insomniilor, a migrenelor si
pentru atenuarea sindromului premenstrual;
este antispastic, antialergic, antiinflamator, antidepresiv, antireumatic, antiviral,
energizant, cardiomodulator, echilibrant neurovegetativ si reintineritor.

Compozitie: Particule nanometrice de magneziu (de puritate 99.9%), apa distilata si structurata (de
puritate <1µS/Cm).

Mod de administrare: Se recomanda administrarea zilnica a doua doze a cate 10ml fiecare,
dimineata si seara, de preferinta inainte de mese. Pentru un efect sporit, pastrati doza recomandata
timp de 1-3 minute in cavitatea bucala.

Produsul este testat microbiotic si chimic, nu contine nitrati, saruri, conservanti, aditivi, stabilizatori,
etc. Utilizarea produsului in doza recomandata nu prezinta risc de supradozaj. Agnes® nu este
daunator pentru organism, nu are efecte secundare si nu interactioneaza cu medicamentele.

Conditii de pastrare: A se pastra la temperatura camerei, ferit de razele soarelui. Nu se pastreaza
in frigider. A se feri de obiecte magnetice si de surse de radiatii GSM, deoarece produsul contine
ioni de magneziu cu sarcina electrica pozitiva, care pot precipita.


