
 

Produktová informace 

Magnisteron 
Doplněk stravy 

30 tablet 
Hořčík pro muže* 

 
Hořčík 
Zinek 

Vitamin B6  
Řeřicha peruánská (maca) 

 
Magnisteron je zdrojem hořčíku. Jedna tableta obsahuje 60 mg hořčíku – ve formě 613,30 mg 
magnesium-laktátu. 
*Hořčík přispívá ke správnému fungování svalů. 
Zinek pomáhá udržovat správnou hladinu testosteronu v krvi. 
Řeřicha peruánská (maca) pomáhá při udržování přirozené sexuální aktivity a vitality. 
Vitamin B6 přispívá k udržení správného metabolismu bílkovin a glykogenu. 
 
Hmotnost: 29,36 g 

 Denní dávka 
1 tableta 

Denní referenční hodnota příjmu 
(RHP) 

Hořčík                                  60 mg 16 % 

Vitamin B6                          1,4 mg 100 % 

Zinek                                     10 mg 100 % 

Extrakt z kořene řeřichy 
peruánské (Lepidium meyenii) 

50 mg * 

*denní referenční hodnota příjmu nebyla stanovena 
 
Jedna tableta obsahuje 60 mg hořčíku (16 % RHP ve formě 613,30 mg magnesium-laktátu). 
Hořčík přispívá k normální činnosti svalů. Přispívá také k elektrolytické rovnováze a ke správnému 
energetickému metabolismu. Dále napomáhá správné syntéze bílkovin a udržení normálního 
stavu kostí. 
Vitamin B6 přispívá k normální funkci imunitního systému a ke správnému metabolismu bílkovin 
a glykogenu. 
Hořčík a vitamin B6 přispívají k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti. Kromě 
toho přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání. 
Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi. 
Řeřicha peruánská (maca) pomáhá udržovat přirozenou sexuální aktivitu, energii a sexuální 
touhu. 
 
Doporučené denní dávkování: Dospělí: 1 tableta denně. Tabletu zapijte vodou během jídla nebo      
po jídle. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
Pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité pro vaše zdraví. 
Upozornění: Neužívejte při alergii na kteroukoli složku přípravku. Produkt není určen pro děti          
a mladistvé. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Složení: magnesium-laktát, plnidla: celulosa, zink-glukonát, extrakt z kořene řeřichy peruánské 

(maca, Lepidium meyenii), plnidla: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy, rýžový škrob, 

lešticí látka: hořečnaté soli mastných kyselin, protispékavá látka: oxid křemičitý, vitamin B6 

(pyridoxin-hydrochlorid). 
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