
MAGNEZIJ
DA!

NE HVALA!
SPET NOVI PREHRANSKI DODATKI?

MAGNEZIJEVO OLJE 
ZA NANOS PREKO KOŽE

 visoka absorbcija
 hitro delovanje
 direktno na mesto porabe
 100% naravni proizvod

ZA DOBRO POČUTJE, BOLJŠI SPANEC,
IZBOLJŠANE ŠPORTNE SPOSOBNOSTI, 

ZA SRCE, KOSTI IN SKLEPE

Pršilka 100 ml in 50 ml 

•  za splošno dodajanje magnezi-
ja ali lokalno uporabo

•  najbolj koncentrirana obilka 
naravnega magnezija 31%

• super absorbcija
• hitro delovanje
1 čajna žlička (5ml) vsebuje 596 
mg elementarnega Mg

Bimag MAGNEZIJEVO OLJE

Kopel 750 g

•  za kopeli celega telesa ali nog
• sproščanje mišic in sklepov
•  ugoden protivnetni vpliv na 

kožo
• pomlajevalna funkcija
• boljši spanec
• občutek nove energije

Bimag KRISTALI za kopel

Gel za telo 125 ml

•  magnezijevo olje z naravnim 
gelirnim sredstvom 

•  enaka učinkovitost kot pri Mg 
olju, vendar še primernejše za 
magnezijeve masaže, lokalne 
masaže ali nego problematične 
kože 

1 čajna žlička (5ml) vsebuje 490 
mg elementarnega magnezija

Bimag  BODY GEL

EL STUDIO d.o.o.
Langusova 4, 1000 Ljubljana

info@el-studio.si, www.bi-mag.eu

IZDELKI NA OSNOVI MAGNEZIJEVEGA KLORIDA 
100% naravno-  

ZECHSTEIN INSIDE ®  topical grade quality
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Terapevtska vrednost magnezija za čezkožno rabo 
daleč presega potenciale prehranskega magnezija.
Čezkožna terapija učinkovito prežame tkiva in zago-
tavlja velike količine magnezija tam, kjer je najbolj 
potreben.
Aplikacijo magnezijevega klorida skozi kožo uporab-
niki dobro prenašajo. Absorbira se zelo učinkovito.

ZAKAJ MAGNEZIJEVA TERAPIJA? KAKO MAGNEZIJ 
VPLIVA NA TELO?

MAGNEZIJEVO OLJE JE EDINSTVENO:

ZAKAJ BIMAG?

•  najbližje je ionski obliki in organizem ga zlahka 
izkoristi

•  dobro ga prenašajo tudi tisti, ki potrebujejo velike 
odmerke magnezija

•   absorbiran skozi kožo je  
neposredno dostopen mišičnemu sistemu, ki ga 
nujno potrebuje za svoje optimalno delovanje

• stres 
• šport 
• krči in nemir 
• nosečnost in dojenje 
• diabetes 

• starost 
• osteoporoza 
• srčna obolenja 
•  sočasno jemanje 

drugih zdravil 

BI MAG Zechstein inside® MAGNEZIJEV KLORID je najvišje, 
neoporečne kakovosti. Predstavlja najvišjo naravno koncen-
tracijo magnezija. Izhaja iz globin evropskega permskega 
bazena, t.i. najčistejšega vira na svetu. 100% naravni izdelek 
iz pradavnine.
Magnezijevo terapijo priporoča tudi fundacija:

Magnezij sodeluje v prek 350 fizioloških procesih v 
telesu, zato ima širok spekter delovanja in pozitiven 
vpliv na različna stanja:

VPLIV NA ŽIVČEVJE 
• nespečnost
• glavobol, migrene
• stres
• utrujenost
• depresija, tesnoba

VPLIV NA MIŠIČJE 
• krči
• bolečine
•  utrujene noge, nemirne 

noge
• pretreniranost
• drhtenje in PMS
• vročinski krči
• splošna regeneracija

VPLIV NA KOŽO
• dermatitis
• ekcemi
• luskavica
• glivice
• pomlajevanje DHEA

VPLIV NA KOSTI IN 
SKLEPE
• osteoporoza
• kalcinacije v sklepih
•  kalcinacije mehkih tkiv 

in žilja
• artritis
• zdravje kosti in zob

SPLOŠNA STANJA
• splošna odpornost
• diabetes
• astma
• revmatična obolenja
• nevrološka obolenja

Zakaj je nanos čez kožo boljši 
od prehranskih dodatkov?

NANOS ČEZ KOŽO
•  100% naravno
•  Večja in hitrejša absorbcija
•  Možnost lokalne uporabe
•  Brez neželenih stranskih 

učinkov
•  Ne obremenjuje prebavil
•  Stabilni odmerki 

PREHRANSKI 
DODATKI
•  Obremenjujejo prebavila
•  Vsebujejo dodatke
• Neželeni stranski učinki
•  Manjša in počasnejša 

absorbcija
•  Ni možnosti lokalne uporabe
• Nestalni odmerki

POVEČANA POTREBA PO MAGNEZIJU 


