
Triple Magnesium Support

Het belang van magnesium
Magnesium is betrokken bij meer dan 350 (enzymatische) processen, 
die bijdragen aan het goed functioneren van onze cellen en is daarom 
noodzakelijk voor het hele organisme. Het wordt ook wel het ‘anti- 
stress mineraal’ of het ‘wondermineraal’ genoemd. Magnesium is een 
essentiële levensbehoefte die de mens, net als zuurstof en water, 
nodig heeft om te kunnen bestaan.  

Tekort aan magnesium
Magnesium wordt echter niet door het lichaam aangemaakt en moet 
verkregen worden via de voeding. Veel mensen krijgen echter te weinig 
magnesium binnen met het eten, zodat suppletie van extra magnesium 
tegenwoordig uiterst belangrijk is. 

Functies van Magnesium 
Magnesium zorgt in belangrijke mate voor vermindering van  
stressreacties. Je kunt het eigenlijk zien als een soort schild 
tegen stress, het zal je weerstand verhogen bij innerlijke onrust, 
spanningen en stress. Het zal je rust geven en hierdoor ook je 
concentratievermogen indirect verhogen. Verder is magnesium ook 
goed voor de ontspanning van spieren, is het van belang voor het 
zenuwstelsel en ondersteunt het de geestelijke balans.

Meer fysiologische functies van magnesium
Magnesium draagt bij aan verschillende fysiologische functies in 
het lichaam, zoals de werking van de spieren, de vermindering van 
vermoeidheid en moeheid, de werking van het zenuwstelsel, de 
psychologische functie, de instandhouding van tanden en botten,  
het energieleverend metabolisme, de eiwitsynthese, de elektro- 
lytenbalans en het celdelingsproces. 

Speciale drievoudige combinatie van organische magnesiumvormen, voor een optimale opname door de darmen.  
Ondersteunt spierontspanning, is goed voor het zenuwstelsel, de geestelijke balans en helpt vermoeidheid verminderen. 

Triple Magnesium Support bevat de meest hoogwaardige  
organische magnesiumbronnen. Het is verrijkt met taurine, 
een aminozuur wat de opname van magnesium naar de cellen 
bevordert en daardoor de werkzaamheid verbetert.  

SUPPORTING A HEALTHY LIFESTYLE

Waarom Triple Magnesium Support? 
Triple Magnesium Support is een bijzondere, synergetische combinatie 
van de beste organische magnesiumvormen en zorgt daardoor 
voor een optimale opneembaarheid en werking  van magnesium. 
Organische magnesium heeft een hogere biologische beschikbaarheid 
(lees betere opneembaarheid) in het lichaam dan de goedkopere 
synthetische, niet organisch gebonden vormen.  

Albion®

Als hoofdcomponent bevat Triple Magnesium Support het 
gepatenteerde magnesium bisglycinaat van Albion®. Het bijzondere 
van het gepatenteerde Albion® magnesium bisglycinaat is dat de  
magnesium ionen gebonden zijn aan het aminozuur glycine. Het grootste 
voordeel van Albion® magnesium bisglycinaat is dat de gebonden 
structuur niet verstoord wordt en dat de magnesiumabsorptie niet 
gehinderd wordt door concurrentie van andere mineralen.

Voor wie is Triple Magnesium Support  
Magnesium is waarschijnlijk het meest deficiënte mineraal in de voeding 
en tekorten zijn dan ook zeer algemeen. Het tekort aan magnesium is 
waarschijnlijk verantwoordelijk voor meer welvaartsziekten dan enig 
andere voedingsstof. Al met al blijkt dat ruim 60% van de westerse 
bevolking tegenwoordig een tekort aan magnesium heeft. 

Aanvulling van magnesiumtekort is vaak zinvol voor:
• een gezonde spierfunctie (contractie) 
• verbetering van de gemoedstoestand
• een goede geestelijke balans
• een normale zenuwfunctie (ook in het hoofd)
• het beter kunnen slapen
• een goede hartfunctie
• ondersteuning van het concentratievermogen
• weerstand tegen stress
• het tegengaan van spanningen
• het herstellend vermogen van de huid



De magnesiumbisglycinaat is een gebonden aminozuurchelaat,  
geproduceerd volgens het gepatenteerde Albion® proces.

Koel, droog, afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

Samenstelling per 2 tabletten 
(dagdosering) 

37,3
21,3

**

Ingrediënten van Triple Magnesium Support  
Magnesium bisglycinaat
Magnesium bisglycinaat  is een magnesiumvorm waarbij ieder 
magnesiumdeeltje is gebonden aan twee moleculen van het 
aminozuur glycine. Aminozuurgebonden (gecheleerd) magnesium 
heeft een betere opneembaarheid dan andere vormen van 
magnesium. De reden hiervoor is dat de binding (chelaat) tussen 
magnesium en het aminozuur zo sterk is, dat deze niet splitst onder 
invloed van maagzuur, in tegenstelling tot veel andere vormen van 
magnesium. Het voordeel hiervan is dat magnesium bisglycinaat als 
aminozuur de dunne darm bereikt en daar wordt opgenomen door 
het lichaam. Met glycine gaat dat bijzonder goed omdat het een klein 
aminozuur is, dat makkelijk door de darmwand wordt opgenomen.  
Het magnesium bisglycinaat is geproduceerd volgens het 
gepatenteerde Albion® proces en gecertificeerd als hoogst mogelijke  
kwaliteit magnesium in chelaatvorm.

Magnesium glycerofosfaat
Magnesium glycerofosfaat is een zeer bijzondere organische 
vorm van magnesium, die de mineraalvoorziening van het lichaam 
significant efficiënter maakt. Het zorgt in feite voor een drievoudige 
aanvulling: het levert namelijk 1) magnesium 2) glycerofosfaat 
en 3) fosfor. Glycerofosfaat is een uitgangsstof voor de productie 
van onder andere fosfolipiden. Fosfolipiden zijn op hun beurt 
belangrijke bouwstenen van alle celmembranen in ons lichaam.  
Vooral hersencellen zijn rijk aan fosfolipiden. Membraanfosfolipiden 
dragen hierdoor in belangrijke mate bij aan de eigenschappen van 
celmembranen. Fosfor ondersteunt hier specifiek bij tot de normale 
werking van celmembranen.

Magnesium citraat
Magnesium citraat is de meest wetenschappelijk onderzochte  
organische magnesiumvorm. Het is duidelijk gebleken dat  
magnesium citraat een zeer goede opneembaarheid heeft in het 
lichaam. Magnesium citraat wordt ook gebruikt ter stimulering van 
de darmwerking, maar steeds vaker ook als alkaliserend mineraal. 
Zodra het lichaam te zuur wordt, starten allerlei mechanismen die 
ervoor zorgen dat de pH weer op het goede niveau komt. Citraat is 
een bijzonder effectief organisch aminozuur met een zeer sterk  
alkaliserende werking op het lichaam. Het wordt specifiek ingezet  
als basisch of alkalisch ingrediënt in deze formule.

Magnesium (bisglycinaat) (Albion®) 
Magnesium (citraat, glycerofosfaat)
Taurine

140 mg
80 mg

200 mg

Standaarddosering: 1-3 tabletten. 1 tablet is onderhoudsdosering,  
2 of meer tabletten is afhankelijk van het advies van uw gezond heids-
professional. 

Maandverpakking  : 30 tabletten
Kwartaalverpakking : 90 tabletten

Taurine
Taurine is een aminozuur die de opname van magnesium in 
de cellen verhoogd en de werking verbeterd. Deze toevoeging 
zorgt voor een synergetische werking van de drie organische 
magnesiumverbindingen. Taurine is dan ook een aminozuur die 
uitstekend past in dit product.

%ADH*

*   Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid  
** Geen wettelijke ADH vastgesteld

Optimale combinatie
Magnesium heeft vitamine D3 nodig voor een goede werking ervan, 
ze werken met elkaar samen. Vitamine D3 Support bevat chole- 
calciferol, dat de meest effectieve vorm van vitamine D is. Het is een 
zeer goed absorbeerbare, vloeibare softgel waarmee u eenvoudig en 
doeltreffend uw vitamine D-spiegel kan ondersteunen.
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