
 

 
 
Sustenium Μαγνήσιο και Κάλιο 
Η αποπνικτική ζέστη και οι υψηλές θερµοκρασίες σε αποδυναµώνουν; Υποφέρεις 
από µυïκές κράµπες; ∆οκίµασε το SUSTENIUM ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ. Το 
SUSTENIUM ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ είναι ένα συµπλήρωµα διατροφής µε µαγνήσιο 
και κάλιο, εµπλουτισµένο µε βιταµίνη C, ιδανικό για ενυδάτωση σε περιόδους 
έντονης ζέστης και εφίδρωσης1.  Το SUSTENIUM ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ δρα 
ευεργετικά κατά των κραµπών και των πόνων περιόδου2.  
 Το Μαγνήσιο συµβάλλει  στη µείωση της κούρασης και  της κόπωσης, στη 
φυσιολογική λειτουργία των µεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν  στην  
παραγωγή ενέργειας και στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών. Το Κάλιο συµβάλλει  
στη φυσιολογική λειτουργία των µυών. Η Βιταµίνη C συµβάλλει στην ενίσχυση του 
ανοσποποιητικού, στη µείωση της κούρασης και της κόπωσης, στη φυσιολογική 
λειτουργία των µεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας 
και στην προστασία των κυττάρων από το  οξειδωτικό στρες. 
 
Αρκεί να κάνετε τα εξής: 
 
Απλά ρίξτε το περιεχόµενο του  φακελίσκου σε ένα ποτήρι νερό. Το SUSTENIUM 
ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ διαλύεται αµέσως σε νερό, και δεν χρειάζεται ανάδευση µε 
κουτάλι. Το ρόφηµα που σχηµατίζεται χάρη στη σύνθεση «Fresh Formula», 
προσφέρει αίσθηµα αναζωογόνησης και ενυδάτωσης.  
 
Περιέχει µόνο φυσικές χρωστικές ουσίες 
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Περισσότερες πληροφορίες 
 
Τι περιέχει 
 
Ρυθµιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, όξινο ανθρακικό κάλιο, οξείδιο του µαγνησίου, 
γλυκαντικό: σορβιτόλη (από καλαµπόκι ή σιτάρι), ρυθµιστής οξύτητας: διττανθρακικό 
νάτριο,άρωµα, L-ασκορβικό νάτριο (βιταµίνηC), γλυκαντικά: σουκραλόζη, 
ακεσουλφάµη Κ, L-ασκορβικό οξύ (βιταµίνηC), χρωστική: β-καροτένιο. 
 
Πότε συνιστάται 
 

• Ιδανικό για ενυδάτωση σε περιόδους έντονης ζέστης και εφίδρωσης1 
• Συµβάλλει ευεργετικά κατά των κραµπών και των πόνων περιόδου2 
• Βοηθάει στο µεταβολισµό  της γλυκόζης3 
• Συµβάλλει επικουρικά στη µείωση της αρτηριακής πίεσης4 
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Προειδοποιήσεις 
 
Το προϊόν φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό µέρος, µακριά από το φώς. 
Η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος αναφέρεται σε κλειστή άθικτη συσκευασία, καλά 
διατηρηµένη. 
Να µη γίνεται υπέρβαση της συνιστώµενης ηµερήσιας δόσης. 
Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατο 
µίας ισορροπηµένης δίαιτας. 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης 
νόσου. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό 
φαρµακευτική αγωγή ή αντιµετωπίζετε προβλήµατα υγείας. 
Να φυλάσσεται µακριά από τα µικρά παιδιά. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
∆οσολογία: ∆ύο φακελάκια την ηµέρα.∆ιαλύστε το περιεχόµενο του φακελίσκου σε 
ένα ποτήρι µε νερό. Το SUSTENIUM ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟ διαλύεται αµέσως σε 
νερό, δεν χρειάζεται ανάδευση µε κουτάλι. 
 
Περιεχόµενο συσκευασίας 
 
Συσκευασία µε 14 φακελάκια των 4 γραµµαρίων. 
 
∆ιατροφικός πίνακας 
 
Περιεχόµενο Σύνθεση ανά ηµερήσια 

δόση  (2 φακελάκια) 
%ΣΗΠ* / 2 φακελάκια 

Κάλιο 600 mg 30% 
Μαγνήσιο 375 mg 100% 
Βιταµίνη C 80 mg 100% 
 
*% ΣΗΠ = Συνιστώµενη Ηµερήσια Πρόσληψη σε ποσοστό  επι τοις εκατό 
 
 


