
- Draagt bij tot een normale geestelijke functie, waaronder de 
stressbestendigheid (magnesium, vit B6)

- draagt bij tot het energieleverend metabolisme (magnesium, 
calcium, vit B6)

- draagt bij tot de afname van vermoeidheid (magnesium, vit B6)
- draagt bij tot een normale werking van de spieren (magnesium,  

calcium)
- draagt bij tot het behoud van normale botten en tanden 

(magnesium, calcium) 

Mariene Magnesium + 
Calcium PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit

TRANSPARANTIEFICHE 
MARIENE MAGNESIUM + CALCIUM PLATINUM
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Hoe MARIENE MAGNESIUM + CALCIUM PLATINUM combineren voor meer succes?
- met UBIQUINOL PLATINUM en/of ASHWAGANDHA PLATINUM en/of RHODIOLA PLATINUM en/of CHLORELLA PLATINUM 

en/of Marcus Rohrer Spirulina en/of VITAMINE B-COMPLEX PLATINUM voor meer energie, bij futloosheid, bij zware 
geestelijke en fysieke inspanningen

- met VITAMINE B-COMPLEX PLATINUM en/of ASHWAGANDHA PLATINUM en/of RHODIOLA PLATINUM en/of SAFFRAAN 
PLATINUM en/of CALMITON en/of RELAXOTON voor een rustige en ontspannen houding 

- met D-PRITON en/of SAFFRAAN PLATINUM en/of OMEGA-3-PLATINUM Visolie en/of OMEGA-3-PLATINUM Algenolie voor 
een positief gemoed en meer emotionele balans

- met DORMITON en/of MELATONINE PLATINUM en/of CALMITON ter bevordering van de nachtrust
- met UBIQUINOL PLATINUM en/of WHEY PROTEIN 94 PLATINUM en/of ASHWAGANDHA PLATINUM voor een optimale 

spierfunctie
- met OSTEOTON forte en/of SILICIUM PLATINUM en/of COLLAGEN PLATINUM voor behoud van sterke botten en tanden
- met BOSWELLIA PLATINUM en/of ZWARTE KOMIJNOLIE PLATINUM en/of VITAMINE D3 + VITAMINE A forte en/of 

OMEGA-3-PLATINUM Visolie voor een vlotte ademhaling, bij seizoensgebonden verschijnselen
- met TENSOTON forte en/of KYOLIC + CO-ENZYM Q10 en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of OPC PLATINUM voor het 

behoud van een gezonde bloeddruk
- met KYOLIC EPA + K2 en/of KYOLIC PLATINUM en/of KYOLIC + LECITHINE en/of KYOLIC + CO-ENZYM Q10 en/of OMEGA-3-

PLATINUM Visolie en/of OMEGA-3-PLATINUM Algenolie en/of OPC PLATINUM voor het behoud van een normale functie 
van hart- en bloedvaten

- met DIEBATON en/of BERBERINE PLATINUM en/of OPC PLATINUM voor het behoud van een normaal glucosegehalte



Magnesium
• werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot een normale geestelijke functie, waaronder de stressbestendigheid 
- draagt bij tot het energieleverend metabolisme 
- draagt bij tot de afname van vermoeidheid 
- draagt bij tot een normale werking van de spieren
- draagt bij tot het behoud van normale botten en tanden 

• dagdosis van 2 capsules: 375 mg magnesium = 100% RI!
• kwaliteit: 
- mariene magnesium (Aquamin Magnesium®) = gezuiverd zeewater met 33% magnesiumhydroxyde
- deze magnesium zit niet geïsoleerd maar in synergie met de andere mineralen en sporenelementen van 

de zee
• wetenschappelijke onderbouwing 
- de opname van mariene magnesium is even goed als die van magnesiumcitraat, -lactaat en -chloride1 

- de opname van mariene magnesium is 50% beter dan die van magnesiumoxide2

- magnesium vergezeld van andere sporenelementen (zoals mariene magnesium), werkt beter dan 
magnesium alleen3

- mariene magnesium verbetert de parameters van botgezondheid (sterkte en densiteit)4

Actieve ingrediënten per 2 V-capsules:    

- 375 mg Magnesium (100% RI*), aangevoerd door 1136 mg Aquamin Magnesium®, waarvan 33% magnesium onder de vorm 

van magnesiumhydroxide, in synergie met de overige zeemineralen

  - 120 mg Calcium (15% RI*), aangevoerd door 375 mg Aquamin® (Lithothamnium calcareum), waarvan 32% calcium onder de 

vorm van organische calciumcarbonaat, in synergie met de overige zeemineralen

   - 6 mg vitamine B6 (429% RI*), aangevoerd door pyridoxal-5’-fosfaat

*RI = Referentie-inname
                                                                                                                                                    
Gebruik: ’s middags en ’s avonds een capsule met een glas water innemen tijdens de maaltijden.

Inhoud: 120 V-capsules
              

               NUT_PL 47/520                    

Hulpstoffen: hydroxypropylmethylcellulose (capsulewand), glyceryldibehenaat (emulgator)

Mariene Magnesium + 
Calcium PLATINUM

Calcium
• werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot het energieleverend metabolisme 
- draagt bij tot een normale werking van de spieren
- draagt bij tot het behoud van normale botten en tanden 

• dagdosis van 2 capsules: 120 mg calcium = 15% RI
• kwaliteit: 
- mariene calcium (Aquamin) = duurzaam gewonnen uit Lithothamnium calcareum, zee-alg die 

na afsterven een skelet nalaat dat rijk is aan organische calciumcarbonaat, die in vergelijking met 
anorganische calciumcarbonaat veel beter opneembaar is

- deze calcium zit niet geïsoleerd maar in synergie met andere mineralen en sporenelementen van de zee
• wetenschappelijke onderbouwing dat de calcium in Aquamin goed opneembaar is en op diverse 

manieren bijdraagt tot de botaanmaak, botgezondheid en botdensiteit5-10

Reden van combinatie van magnesium en calcium in één voedingssupplement: als ze 
worden aangevoerd onder de vorm van zouten (zoals hier), remt de eenzijdige toediening 
van het ene mineraal, door  ‘competitie’  de opname van de andere af. Door ze te combineren, 
wordt dit vermeden. Nota: in MAGNESIUM PLATINUM zit magnesium onder de vorm van 
magnesiumbisglycinaat. Deze ‘gecheleerde’ vorm van magnesium remt de opname van 
calcium niet af.

Vitamine B6
• werking (toegelaten claims): 

- draagt bij tot een normale geestelijke functie, waaronder de stressbestendigheid 
- draagt bij tot het energieleverend metabolisme 
- draagt bij tot de afname van vermoeidheid  

• dagdosis van 2 capsules: 6 mg vit B6 = 429% RI!
• kwaliteit: 
- bioactieve vorm: pyridoxal-5’-fosfaat (geen pyridoxinehydrochloride!)
• wetenschappelijke onderbouwing: 
- de toediening van vitamine B6 bevordert de opname van magnesium in de darmen en verhoogt het 

gehalte aan magnesium in de rode bloedcellen11

- de synergie van magnesium en vitamine B6 werkt stressverlagend12


