
Dr. Böhm® Magnesium Sport® 
šumeče tablete.1 
Osvežujoč napitek za hitro oskrbo z 
magnezijem, kalijem in vitaminom C.
Za ravnotežje elektrolitov in tekočine.

Dr. Böhm® Immun Sport® tablete.1 
Izbrani vitamini, minerali in drugi antioksidanti 
imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema, 
tudi ob telesnem naporu in stresu.

 Magnezij prispeva k sproščanju energije pri presnovi in k delovanju  
 mišic in živčnega sistema. Obenem prispeva k ravnotežju elektrolitov  
 ter k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

 Kalij ima vlogo pri delovanju mišic in vzdrževanju normalnega krvnega  
 tlaka ter prispeva k delovanju živčnega sistema.

 Vitamin C ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Magnezij in kalij
za mišice in sproščanje energije.

POLNI ENERGIJE 
IZKORISTITE SVOJ POTENCIAL
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NAŠE PRIPOROČILO ZA VAS:

Dr. Böhm® Magnesium Sport® tablete.1 
Praktična oblika tablete za osnovno oskrbo z 
magnezijem in kalijem med športno sezono.

Prehransko dopolnilo

Dr. Böhm®

GARANCIJA
KAKOVOSTI:

 Certificirana kakovost iz Avstrije - vse od leta 1968
 Proizvodnja v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi
 Optimalno doziranje in enostavna uporaba

www.dr-boehm.si 
Dr. Böhm® - kakovost, ki gradi zaupanje. BREZPLAČNI VZOREC 

1 Prehransko dopolnilo



DR. BÖHM® MAGNESIUM SPORT®.  
ZA DELOVANJE MIŠIC. 

SESTAVA

ODMERJANJE IN UPORABA:
Po potrebi zaužijte vsebino največ treh vrečic na dan. Vrečico odprite vzdolž 
perforacije. Zrnca položite neposredno na jezik in pustite, da se raztopijo. 
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
150 mg magnezija v enem odmerku za optimalno prenašanje.

VSEBINA ORIGINALNEGA PAKIRANJA: 
20 vrečic

BREZ LAKTOZE*, KVASA IN GLUTENA. 
Primerno za vegetarijance. Prehransko dopolnilo s sladili.
*< 0,1 g laktoze na 100 g izdelka (laktoza = mlečni sladkor)

Za optimalno športno zmogljivost je potrebno telesu dovajati 
hranila. Zelo pomembna sta magnezij in kalij – minerala, 
potrebna za optimalno delovanje vsake mišice. Magnezij in kalij  
se medsebojno dopolnjujeta in tako prispevata k delovanju 
mišic. Prav pri športu telo zaradi potenja ne izgublja le tekočine, 
temveč tudi elektrolite, zato jih je potrebno nadomestiti.

Dr. Böhm® Magnesium Sport® vrečice so posebej razvite 
za potrebe športnikov. Priročno in enostavno se jih shrani 
v katerikoli športni opravi. Preprosto odprite vrečico vzdolž 
perforacije ter pustite, da se zrnca raztopijo v ustih, pogoltnine - 
in odidite dalje. Kadarkoli in kjerkoli.

Hitro, enostavno, brez tekočine!

Sestava: Vrečica 3 vrečice (PDV*)
Magnezij 150 mg 450 mg (120%)
Kalij 100 mg 300 mg (15%)
Vitamin C 50 mg 150 mg (188%)
*PDV = priporočen dnevni vnos v %

PROIZVODI SO NA SEZNAMU T.I. KÖLNER LISTE®

Prehranska dopolnila Dr. Böhm® Magnesium Sport® in Dr. Böhm® Immun Sport® 
so redno testirana glede najpogostejših snovi, povezanih z dopingom in rezultati 
so dokumentirani na seznamu t.i. Kölner Liste®.
www.koelnerliste.com

SESTAVINE: sredstvo za povečanje prostornine sorbitoli, sredstva za uravnavanje kislosti kalijevi tartrati, 
magnezijev oksid, L-askorbinska kislina, magnezijeve soli citronske kisline, sredstvo za uravnavanje kislosti 
kalcijev karbonat, aroma (tropsko sadje), sredstvo za zgostitev natrijeva karboksimetil celuloza, sladili 
acesulfam K in sukraloza.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za zdravje sta izjemno pomembna raznolika in 
uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Shranjujte na suhem in pri sobni temperaturi. Shranjevati nedosegljivo otrokom!

VSAKODNEVNA VLOGA PRI DELOVANJU IMUNSKEGA SISTEMA

PO POTREBI MED 
ŠPORTNO 

AKTIVNOSTJO

ZA DELOVANJE 
MIŠIC PRED 
ŠPORTOM

ZA RAVNOTEŽJE 
ELEKTROLITOV IN 

TEKOČINE

DOBRO PRESKRBLJENI - PRED, 
MED IN PO VADBI.


