
עצמות חזקות, 
שרירים חזקים, 

חיים בריאים.

חלק מקו מוצרי ™Nutrifii - אוסף מעולה של תוספים זמינים 

ביולוגית, אשר כולל תערובות סינרגטיות של ויטמינים, מינרלים 

ומזונות-על עשירים ברכיבים מזינים, אשר נועדו לשקם, לחזק 

ולהמריץ – Magnical-D הוא תוסף יומי, אשר עוזר לחזק את 

העצמות, לתמוך בשרירים ולספק שילוב מאוזן של הרכיבים 

המזינים החיוניים, הקריטיים לבריאות השלד ומערכת השרירים.

שלם
תערובת בלעדית של ויטמינים ומינרלים חיוניים לספיגת סידן, 

קידום השימוש בו בעצמות, בשרירים, בתאים ובלב.

יעיל
Magnical-D מכיל צורה זמינה ביולוגית של סידן, מגנזיום, ויטמין 

D3 וויטמין K2 ברמות אופטימליות. כאשר הרמות של ויטמין 
K2 אינן מספקות, הסידן צף לו בזרם הדם, דבר שיכול להוביל 

להסתיידות עורקים עקב משקעי סידן.

נוח
רכיבים חיוניים לבריאות העצמות והשרירים מסופקות בנוסחה 

אחת, קלה לשימוש. צעירים ובוגרים כאחד, כולם צריכים עצמות 

בריאות ושרירים חזקים. חיו חיים בריאים, מלאי חיוניות, הפיקו את 

המירב מכל יום, הגשימו את החלומות שלכם ולעולם אל תסתכלו 

.Magnical-D לאחור – עם

עצמות חזקות הן הבסיס לגוף בריא. העצמות הן המסגרת של השרירים שלנו והמגינות 
על האיברים הפנימיים. עם העלייה בגיל, דחיסות העצם שלנו פוחתת והשרירים שלנו 

נחלשים, דבר אשר גורם לנו להפוך רגישים יותר לשברים ופציעות. מציאת התוסף הנכון 
לתמיכה במערכת החיונית הזו יכולה להיות מבצע מורכב. אנחנו הופכים אותו קל.



צרו עמי קשר

סידן
חיוני לבנייה ולשמירה על שיניים ועצמות חזקות, סידן חשוב במניעה של היווצרות 

קרישי דם והוא גם חיוני לשרירים ולתפקוד של הנוירוטרנסמיטרים. אנחנו צריכים 

סידן במהלך חיינו, מלידה ועד לגיל מבוגר, לצמיחה וחוזק תקינים של העצמות 

והשיניים.

מגנזיום
מגנזיום הוא שווה ערך לסידן בכל הקשור לנטילה של תוסף סידן. רכיב מפתח 

לשמירה על בריאות הגוף ומערכת העצבים. מגנזיום גם משחק תפקיד מרכזי 

באותות הנשלחים דרך הנוירוטרנסמיטרים והתכווצות השרירים. אם חסר לכם 

מגנזיום, השרירים שלכם יכולים לרעוד או להיתפס.

D ויטמין
מכל היתרונות של ויטמין D, ייתכן והחשוב מכולם הוא וויסות של ספיגת הסידן 

והזרחן וקידום התפקוד של המערכת החיסונית. ויטמין D גם חשוב לצמיחה 

והתפתחות תקינות של העצמות והשיניים ותמיכה במערכת החיסונית.

כיום, ההערכה כי ל- 13% מהאוכלוסיה באירופה חסר ויטמין 1D. הדבר יכול 

להשפיע על דחיסות העצמות ובכך, לגרום לעצמות רכות בילדים )רככת( ועצמות 

שבירות ומעוותות במבוגרים2, כמו גם עליה בסיכון למחלות כלי דם ולב, הדרדרות 
בקוגניציה באנשים מבוגרים, אסתמה חמורה בילדים ואפילו סרטן.3

K ויטמין
ויטמין K פועל בסינרגיה עם הסידן והויטמין D ובכך, מאפשר לגופכם להשתמש 

ברכיבים המזינים לשמירה על בריאות העצמות.

בנו בסיס יציב
לחיות את 

החיים במלואם. 

הזמינו היום!

רכיבים עיקריים לאספקה ממוקדת
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