Ondersteun uw botten, hart en cellen†
Magnical-D vermengt calcium, magnesium
en vitamine-D tot een gemakkelijk
absorbeerbaar supplement dat essentiële
ingrediënten heeft voor de ondersteuning
van beender-, cardiovasculaire- en
celgezondheid.† Dit gemakkelijk te verteren,
vet oplosbare supplement werkt harmonieus
met de Ariix Optimals om uw huidige en
toekomstige gezondheid te ondersteunen.

De relatie tussen Calcium,
Vitamine-D en Vitamine-K
We weten allemaal dat calcium een belangrijk structureel element is voor beenderen en het gebit, maar uw
lichaam heeft andere voedingsstoffen nodig om in staat
te zijn calcium te absorberen en goed te gebruiken. Twee
van deze voedingsstoffen zijn Vitamine-D en Vitamine-K.
Vitamine-D verhoogt de absorptie van calcium zodat het
lichaam profiteert van het optimale effect, terwijl Vitamine-K ervoor zorgt dat de calcium opbouwt in de beenderen, niet in zacht weefsel. Meerdere studies hebben
aangetoond dat een juist calcium en Vitamine-D niveau
gedurende uw leven, als onderdeel van een een goed
gebalanceerd dieet, de kans op osteoporose kan verminderen.

De rol van de “Zonneschijn”
vitamine
Het belang van Vitamine-D en zijn rol in de ondersteuning
van beender-, spier en cardiovasculaire gezondheid is
recentelijk het gesprek van onderwerk in de gezondheidsgemeenschap, in het bijzonder om de risico’s van blootstelling aan te veel zon af te wegen tegen de voordelen
van het opnemen van Vitamine-D, ook wel de “zonneschijn” vitamine genoemd. Terwijl het misschien niet meer
populair is om te zonnebaden, is het nog steeds in uw
belang om u ervan te verzekeren dat uw lichaam alle
Vitamine-D en magnesium krijgt die het nodig heeft om
voldoende calcium op te nemen voor een gezond calcium niveau voor een sterker gebit en beenderen.

Recentelijk onderzoek heeft nog andere
voordelen van Vitamine-D
aangetoond:
Een gezond niveau is een essentieël onderdeel
om leeftijd gerelateerd botverlies te minimaliseren,
wat later in het leven de kans op osteoperose kan
verminderen.i
Hogere concentraties van Vitamine-D hebben
aangetoond een positief effect te hebben op de
longfunctie- en gezondheid en kunnen er mede
toe bijdragen dat de longen op langere termijn
gezond zijn.
Het onderhouden van een gezond niveau van Vitamine-D helpt verzwakking van spieren en
beenderen te voorkomen.ii

Een meer effectieve Vitamine-K
Vitamine-K is een ander onderdeel van Magnical-D dat
heeft aangetoond gezonde beenderen, nieren en cardiovasculaire functies te ondersteunen. iii In de vorm van
MK-7, heeft Vitamine-K2 aangetoond meer biologisch
beschikbaar te zijn en na orale inname een langere
levensduur in de bloedsomloop te hebben, waardoor het
op langere termijn voordeel geeft. Van alle soorten Vitamine-K, heeft Vitamine-K2 (MK-7), onttrokken aan een
traditioneel Japans gerecht genaamd natto, aangetoond
de meest effectieve te zijn. iv Dit voornaamste ingrediënt
in Magnical-D, heeft geen toevoegingen, conserveringsmiddelen en is GGO en allergeenvrij.*

Magnesium en Andere Mineralen
Magnesium is een essentieël mineraal dat, naast
calcium, een belangrijk onderdeel van sterke,
gezonde beenderen is. Terwijl de meeste mensen
voldoende calorieën consumeren, blijft de inname
van mineralen, volgens de studies die uitgevoerd
zijn door het U.S. Department of Agriculture en het
Institute of Medicine, onvoldoende.v,vi In feite wordt
er geschat dat een groot deel van de bevolking lijdt
onder de één of andere vorm van mineraaltekort of
onevenwichtigheid.vii, viii Hoe meer menselijke gezondheidsstudies er zijn uitgevoerd, des te meer
wordt de relatie tussen een evenwichtige hoeveelheid aan mineralen en een evenwicht in gezondheid
duidelijk.
De binnenlandse zee mineralen die in Magnical-D
aanwezig zijn, komen uit één van de weinige binnenlandse zeeën die er nog over zijn, het Great Salt
Lake in het westen van Noord-Amerika, waar er een
rijke overvloed is aan mineralen die vrij van giftige
stoffen of andere besmettingen zijn die wel op ande-

gezondheidsgebied en organisaties uit de gehele wereld
aan om regelmatig voedsel te consumeren met een hoog
Vitamine-C gehalte.
Voordat u naar deze sinaasappels grijpt, denk er dan aan
dat acerola kersen in feite meer Vitamine-C bevatten dan
sinaasappels en ook goed zijn voor het ondersteunen van
de immuunfuncties en cardiovasculaire gezondheid op
celniveau.xi,xii
Shiitake Paddenstoelen Extract:
Al duizenden jaren hebben traditionele Chinese en
Japanse kruidkundigen de shiitake paddenstoelen
gewaardeerd vanwege hun unieke immuunondersteunende eigenschappen. Moderne wetenschap
heeft aangetoond dat shiitake paddenstoelen het
immuunsysteem kunnen ondersteunen en eventueel ook
het reeds gezonde cholesterol niveau kan ondersteunen,
als onderdeel van een gezond, gebalanceerd dieet.*xiii
Reishi Paddenstoelen Extract:

Toegevoegde Bonussen

De Japanse rode reishi paddenstoelen zijn generaties
lang op waarde geschat vanwege hun ondersteunende
rol bij immuunfuncties en hebben getoond dat zij
eigenschappen bezitten die een reeds gezond
cholesterol- en bloedsuikerniveau ondersteunen.*xiv

Acerola Kersen:

Eindconclusie

Als het op cardiovasculaire- en botgezondheid aankomt,
zorgt Vitamine-C voor een nuttige versterking in het
ondersteunen van de bloedvaten en spieren, mede
als het gezond houden van de beenderen en het
gebit. Helaas wordt Vitamine-C niet opgeslagen in
het lichaam, wat betekent dat het dagelijks aangevuld
moet worden. Daarom raden beroeps-professionals op

Als het op beender- en cardiovasculaire gezondheid
neerkomt, mede als een algehele ondersteuning van een
evenwichtig, gezond lichaam, kan Magnical-D gebruikt
worden naast andere Optimals om aan een vitamine
en mineraaltekort te werken terwijl het het lichaam
ondersteunt op een natuurlijke, evenwichtige manier.*

re, minder onbesmette, locaties gevonden zijn.x

ARIIX’s toewijding tot uitmuntendheid
Ariix is toegewijd om u de beste gezondheids- en wellnessprodukten te brengen door uitgebreid de moderne
voedingswetenschap te onderzoeken. Onze Ariix 100%
potentie garantie is de hoeksteen van onze kwaliteit en
we zijn toegewijd aan onze globale missie: Unleash The
Human Potential For GoodTM.
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