
Magnesium Chelated 375 mg,120 Vcaps 

Άμεσα βιοδιαθέσιμο χηλικό μαγνήσιο για την υποστήριξη όλων των 

αναγκών του οργανισμού EFSA 2010·8(10):1807 & EFSA 2009· 7(9):1216 

ΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ: 

• στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης 

• στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών 

• στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην 

παραγωγή ενέργειας 

• στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος 

• στη φυσιολογική σύνθεση των πρωτεϊνών 

• στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών 

• στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των δοντιών 

• στη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: χηλικό δισγλυκινικό μαγνήσιο(88%),υλικό κάψουλας φυτική 

κυτταρίνη, 

αντιπηκτικός παράγοντας άλατα μαγνησίου λιπαρών οξέων από λαχανικά. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Λαμβάνετε έως 3 κάψουλες την ημέρα 

ΧΩΡΙΣ: τεχνητά χρώματα, αρώματα, συντηρητικά, μαγιά και γενετικά 

τροποποιημένα 

συστατικά. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙΤΑΙ. 

 

Διατροφικές πληροφορίες 3 caps ΣΗΔ 

(ΜΑΓΝΗΣΙΟ) 100% 

Χηλικό μαγνήσιο 2680 mg ** 

Το οποίο αποδίδει μαγνήσιο 375 mg ** 

 

Αριθ.Γνωστ.Ε.Ο.Φ : 84993/02-07-2019 (Ο αριθ.Γνωστ.Ε.Ο.Φ δεν επέχει θέση 

άδειας κυκλοφορίας) 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΤΟ ΔΙΣΓΛΥΚΙΝΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 

Τα μέταλλα απορροφούνται από το λεπτό έντερο, τα τοιχώματα του οποίου 

έχουν αρνητικά φορτία. Όταν τα μέταλλα εισέλθουν στον οργανισμό, αποκτούν 

ένα θετικό φορτίο. Έτσι, όταν φθάσουν στο λεπτό έντερο, δεν μπορούν να 

απορροφηθούν από αυτό διερχόμενα μέσα από τα τοιχώματά του, αλλά 

προσκολλώνται στα τοιχώματα, επειδή έλκονται από το αρνητικό τους φορτίο. 

Το αποτέλεσμα είναι τα ιόντα των μετάλλων, μη μπορώντας να περάσουν 

τα εντερικά τοιχώματα και παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια 

θέση, να παρασύρονται μαζικά από τις τροφές που κατέρχονται από το στομάχι 

και να χάνονται για τον οργανισμό, αφού δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν 

σε άλλα κατώτερα σημεία του εντέρου. 

Όσα όμως εξακολουθήσουν να παραμένουν προσκολλημένα θα πρέπει 

να ενωθούν με αμινοξέα που προέρχονται από την πέψη, ώστε να μπορέσουν 

με την μορφή πλέον χηλικής ένωσης να περάσουν τα εντερικά τοιχώματα και 



να φθάσουν στο κυκλοφορικό σύστημα. Εάν δεν συμβεί αυτό, είτε επειδή δεν 

υπάρχουν τα κατάλληλα αμινοξέα, είτε επειδή η ποσότητα τους είναι ανεπαρκής, 

τότε τα μέταλλα (τα ιόντα των μετάλλων) δεν μπορούν να απορροφηθούν 

και είναι δυνατόν να προκαλέσουν παρενέργειες, πράγμα που δεν είναι 

ασυνήθιστο με τα συμπληρώματα μετάλλων. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται 

η μεγάλη αξία των συμπληρωμάτων που περιέχουν χηλικοποιημένα μέταλλα 

(chelated minerals). 

Αν λάβουμε υπόψιν ότι τα μέταλλα στην ατομική τους μορφή είναι τοξικά 

για τον οργανισμό και ότι όλα τα μέταλλα που υπάρχουν στους ανθρώπινους 

ιστούς είναι σε μορφή χηλικών ενώσεων, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε 

τη σημασία που έχει ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μέταλλα 

χηλικοποιημένα με αμινοξέα. Ένα πλήρως χηλικοποιημένο μέταλλο, μπορεί 

πλέον να διέλθει μέσω των τοιχωμάτων του εντέρου χωρίς να συγκρατείται 

από τα αρνητικά φορτία του και να φθάσει την γενική κυκλοφορία, δηλ. να γίνει 

βιοδιαθέσιμο. Εκτεταμένες κλινικές έρευνες και εργαστηριακές μελέτες έχουν 

δείξει ότι η αμινοξική γλυκίνη είναι το ιδανικό μέγεθος και τύπος συνδέτη. 

Μια αναλογία 2:1 γλυκίνης προς μέταλλο είναι η πλέον θρεπτικά ωφέλιμη 

μορφή, γνωστή ως δισγλυκονικό ανόργανο άλας με τα περισσότερα θετικά 

αποτελέσματα: 

1) η αναλογία διπλού συνδέτη προστατεύει το μέταλλο καθώς αυτό 

διέρχεται μέσα από διαδικασία της πέψης του στομάχου, 

2) το συνδυασμένο μόριο είναι λιγότερο από 500 Daltons σε μέγεθος, 

αρκετά μικρό για να απορροφάται από τους υποδοχείς πρωτεΐνης στην 

εντερική οδό. 

3) Το μόριο είναι ουδέτερο σε φορτίο και διαχωρίζεται μόνο από 

μεταβολικές διεργασίες. 

 

ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι ότι παίζει 

βασικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, αυτό το καθιστά 

ζωτικής σημασίας για όλες τις κυτταρικές λειτουργίες και 

διαδικασίες. Βοηθά στη διατήρηση της φυσιολογικής μυϊκής 

και νευρικής λειτουργίας, διατηρεί τον καρδιακό ρυθμό 

κανονικό, υποστηρίζει ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα και 

διατηρεί τα οστά ισχυρά. 

Το ευρύ φάσμα των θετικών δράσεων για την υγεία και τη 

βιολογική δραστηριότητα το καθιστούν αποτελεσματικό 

στην αντιμετώπιση ορισμένων κοινών ασθενειών και 

καταστάσεων, όπως η ινομυαλγία, ο χρόνιος πόνος, ο 

διαβήτης, η οστεοπόρωση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις 

και οι πονοκέφαλοι. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

συμπλήρωση μαγνησίου και η διόρθωση της ανεπάρκειας 

έχει βελτιώσει τις προαναφερθείσες συνθήκες. 

 



ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ 

Είναι απαραίτητο για την σύνθεση του RNA και την αντιγραφή του DNA. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ 

Μία από τις σημαντικότερες επιδράσεις του μαγνησίου στην υγεία αφορά την 

καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Βοηθά στην διατήρηση του καρδιακού 

ρυθμού. Η καρδιά ως μυς επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη μαγνησίου. 

Έχει βρεθεί ότι το μαγνήσιο αναστέλλει την σύσπαση των λείων μυϊκών ινών. 

Οι άνθρωποι που έχουν έλλειψη μαγνησίου είναι επιρρεπείς σε αρρυθμία, ή μη 

φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ανεπάρκεια μαγνησίου 

ίσως αποτελεί βασικό παράγοντα στη σχέση μεταξύ της καρδιοπάθειας και των 

επικίνδυνων παραγόντων για προβλήματα στην καρδιά, όπως η υψηλή αρτηριακή 

πίεση, η συσσώρευση πάχους στην περιφέρεια της μέσης, ο διαβήτης και το στρες. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το μαγνήσιο βοηθά στη χαλάρωση των μυών και εμποδίζει τη συσσώρευση 

γαλακτικού οξέος, ενώ συμβάλλει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων 

των αρθρώσεων και των μυών, όπως η ινομυαλγία, η οστεοπόρωση, το 

σύνδρομο ανήσυχων ποδιών και άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

Ο ρόλος του μαγνησίου στην μείωση των επιπέδων άγχους και την 

αποκατάσταση των ορμονών είναι εξαιρετικά σημαντικός. Το μαγνήσιο βοηθά στη 

ρύθμιση των επιπέδων κορτιζόλης. Αν παρατηρείτε ότι είστε μονίμως 

κουρασμένοι ή έχετε άγχος, μπορεί να έχετε ανεπάρκεια μαγνησίου. Περιορίζει 

την απελευθέρωση των ορμονών του στρες, λειτουργώντας παράλληλα ως φίλτρο 

για τις ορμόνες που εισέρχονται στον εγκέφαλο. Όταν το σώμα βρίσκεται σε 

κατάσταση στρες, χρησιμοποιεί τα αποθέματα μαγνησίου για να το εξουδετερώσει 

και συχνά οδηγείται σε περισσότερο στρες, καθώς δεν υπάρχει αρκετό μαγνήσιο 

για να μπλοκάρει την απελευθέρωση της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΠΩΣΗ 

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο διακεκριμένο ιατρικό περιοδικό Lancet 

διαπίστωσε ότι από εκατοντάδες ανθρώπους με χρόνιο σύνδρομο κόπωσης, 

οι μισοί από αυτούς ήταν ανεπαρκείς στο μαγνήσιο ενώ στη συνέχεια κατόπιν 

χορήγησης διαπιστώθηκε εξαιρετική βελτίωση στην υγεία τους. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Τα άτομα που παρουσιάζουν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση 

του διαβήτη τύπου 2 –για παράδειγμα όσοι έχουν προδιαβήτη– πρέπει να 

λαμβάνουν αρκετό μαγνήσιο μέσω της διατροφής τους. Αρκετές μελέτες έχουν 



υποδείξει ότι το μαγνήσιο δρα προληπτικά ενάντια στον διαβήτη, ενώ στα άτομα 

που έχουν ήδη διαγνωστεί με την πάθηση, συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση 

του σακχάρου στο αίμα τους. Σε μια μεγάλη ομάδα μελέτης (5.000 άτομα) σε 

διάστημα 15 ετών που έλαβαν υψηλότερα επίπεδα μαγνησίου, παρουσίαζαν 

μειωμένο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου. 

Μια παρόμοια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Epidemiology 

παρατήρησε περισσότερους από 1.000 υγιείς ενήλικες για 5 χρόνια 

και διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη μαγνησίου βελτίωσε την αντίσταση 

στην ινσουλίνη. Οι δίαιτες με υψηλότερες ποσότητες μαγνησίου συσχετίστηκαν 

με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο για διαβήτη, πιθανώς λόγω του σπουδαίου 

ρόλου του μαγνησίου στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Η υπομαγνησιαιμία 

μπορεί να επιδεινώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, μια κατάσταση που συχνά 

προηγείται του διαβήτη, ή θα μπορούσε να είναι μια συνέπεια της αντίστασης 

στην ινσουλίνη. Ο διαβήτης οδηγεί σε αυξημένη ουρική απώλεια μαγνησίου 

και η επακόλουθη ανεπάρκειά του θα μπορούσε να βλάψει την έκκριση και τη 

δράση της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να επιδεινώσει τον έλεγχο του διαβήτη. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

Γνωστά οφέλη για τη σκελετική υγεία έχουν το ασβέστιο και η βιταμίνη 

D, ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι και το μαγνήσιο. Συγκεκριμένα, η 

επαρκής πρόσληψη μαγνησίου είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του 

ασβεστίου από τα οστά. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Μειώνει τη νευρωνική διεγερσιμότητα και τη νευρομυϊκή μετάδοση. Το 

μαγνήσιο έχει αποδειχτεί ότι σταθεροποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα και 

ειδικά τη νευρώδη ίνα που μεταδίδει πληροφορίες από τα νευρικά κύτταρα προς 

το υπόλοιπο σώμα. Όταν η ποσότητα του μαγνησίου πέφτει, το αποτέλεσμα 

είναι η υπερβολική νευρομυϊκή δραστηριότητα, που μπορεί να εκδηλωθεί με 

μυϊκό τρόμο, σπασμούς και γενικευμένη αδυναμία. 

Οι σπασμοί και οι κράμπες στα πόδια και σε άλλα μέρη του σώματός μας δεν 

είναι πραγματικά τυχαίοι – είναι τα πιο κοινά σημάδια ανεπάρκειας μαγνησίου. 

Επιπλέον, η συμπλήρωση μαγνησίου έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνει τις 

κράμπες της περιόδου και άλλα προεμμηνορροϊκά συμπτώματα. Οπότε είναι 

σημαντικό οι γυναίκες να λαμβάνουν συμπληρωματικά αρκετό μαγνήσιο. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Η έλλειψη μαγνησίου έχει συσχετιστεί με τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 

κατάθλιψης, ενώ η λήψη συμπληρώματος μαγνησίου έχει παρατηρηθεί πως 

μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της συχνής ψυχικής νόσου. 

Η σχέση μαγνησίου και κατάθλιψης εξηγείται πιθανώς από την επίδραση 

του μετάλλου στην παραγωγή των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο –των 

«χημικών αγγελιαφόρων» που ελέγχουν τη διάθεση. 



ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ 

Ερευνες έδειξαν ότι το 50% των ασθενών που υπο φέρουν από ημικρανίες 

έχουν ανεπάρκεια σε μαγνήσιο. Μάλιστα, βρέθηκε ότι το 60% των ατόμων με 

χρόνιες ημικρανίες παρουσιάζουν στην πορεία γενετικές αλλαγές που μειώνουν 

την ικανότητα του οργανισμού να μεταβολίζει το μαγνήσιο, το οποίο χαλαρώνει 

τα αιμοφόρα αγγεία στον εγκέφαλο. Ανεπάρκεια μαγνησίου σχετίζεται με 

παράγοντες που προωθούν πονοκεφάλους, συμπεριλαμβανομένης της 

απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών και του φαινομένου της αγγειοσυστολής 

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία που βασίζονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές, η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας και η 

Αμερικανική Εταιρεία Κεφαλαλγίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία 

με μαγνήσιο είναι «πιθανώς αποτελεσματική» για την πρόληψη της ημικρανίας. 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

Μια μεγάλη επιστημονική έρευνα που έγινε στη Σκωτία έδειξε ότι οι 

άνθρωποι που δεν τρώνε αρκετές τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο έχουν 

υψηλότερο ποσοστό άσθματος. Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι το 

μαγνήσιο μπορεί να διευκολύνει την υγιή βρογχοδιαστολή. 


