
Wat biedt de Magnesium Muscle Care Gel jou?

•  Ondersteuning van de natuurlijke magnesiumbalans in 
het lichaam.                           

•  Ondersteuning voor het optimaal functioneren van 
spieren en gewrichten.                                       

•  Vermindering van spierpijn, -spanning en -krampen.                           

•  Ondersteuning van herstel van spierweefsel.                                                                                      

•  Vermindering van spiervermoeidheid en de kans 
op (acute) spierkramp tijdens het sporten.                                                                                                                         

•  De meest pure en zuivere vorm van natuurlijke 
magnesiumchloride (Zechstein™) ter wereld, 
hoog geconcentreerd.  

Productinformatie 
• Volume: 150 ml

• Artikelnr.: 87-000042

Inhoud verpakking
• Airless pump 150 ml

Veiligheidsinformatieblad 
• Op te vragen via: info@u-sport.com

Gebruiksinstructie en ingrediënten
Zie achterzijde   

Sporters hebben een hogere magnesiumbehoefte door extra 
zweten en een versneld metabolisme. Een tekort aan magnesium 
kan zorgen voor spiervermoeidheid en kan de fysieke prestatie 
verminderen. De Magnesium Muscle Care Gel ondersteunt de 
natuurlijke magnesiumbalans in het lichaam. De gel draagt bij 
aan het optimaal functioneren van spieren en gewrichten. Ook 
ondersteunt de magnesiumgel de opbouw en het behoud van 
sterke en gezonde botten. Vermoeide spieren en spierpijn na het 
sporten worden door gebruik van de Magnesium Muscle Care Gel 
verminderd. Zo kunnen sporters keer op keer optimaal presteren!

De magnesiumgel blijft, vanwege de gelvorm, langer op de 
huid en is daarom uitermate geschikt als massageolie na sport-
inspanning. Met de airless pump breng je eenvoudig de gewenste 
hoeveelheid gel aan. De toepassing van de gel op de huid is een 
effectieve manier om magnesium direct beschikbaar te stellen 
voor de spieren die je wilt behandelen. Ook fijn om te weten is dat 
onze magnesiumproducten de meest pure en zuivere vorm van 
natuurlijke magnesiumchloride ter wereld bevatten. 

Tips
•  Aanbrengen van de magnesiumgel wanneer de huid warm 

is bevordert de opname sterk. Bijvoorbeeld na douchen, 
een warm bad, massage of een inspanning. 

•  Bij blessures kun je de gel meerdere malen per dag 
aanbrengen. 

• Breng bij spierkramp direct aan op het pijnlijke lichaamsdeel. 

• Breng voor het beste resultaat aan op een schone huid.
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Meer informatie

mailto:info%40u-sport.com?subject=Informatie%20producten
https://www.u-sport.com
https://usprt.co/prodblad-magnesium-gel


Ingrediënten
Aqua, Magnesium Chloride 30% Concentration, Hydroxy-
propyl Distarch Phosphate*, Magnesium Sulphate, 
Potassium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Chloride. 

*)  verdikkingsmiddel, gemodificeerd zetmeel van natuur-
lijke oorsprong.

Gebruiksinstructie
Gebruik de Magnesium Muscle Care Gel vóór, tijdens of na het 
sporten op de huid. Gebruik alleen op de intacte huid en vermijd 
contact met de mond en ogen.
1.  Breng de magnesiumgel aan op het belaste of pijnlijke 

lichaamsonderdeel. Druk hierbij, afhankelijk van de grootte van 
het lichaamsoppervlak, 3 tot 5 keer op het pompje.

2.  Breng lokaal aan op de gewenste spieren en gewrichten en 
masseer in.  

3.  Laat de magnesiumgel, voor het beste resultaat, ongeveer 
20 minuten inwerken. 

4.  Herhaal eventueel 3 tot max 5 keer per dag.  

Na aanbrengen kan je een lichte tinteling en warm gevoel 
ervaren. Dit is normaal en geeft aan dat de magnesium wordt 
opgenomen. Er kunnen gelresiduen achterblijven op de huid die 
gemakkelijk weggeveegd of afgespoeld kunnen worden.  

Scan de QR-code voor meer informatie over magnesium en 
het juist gebruik van de Magnesium Muscle Care Gel.

https://www.linkedin.com/company/u-sport/
https://www.instagram.com/usportofficial/
https://www.facebook.com/USportcom
https://www.youtube.com/channel/UC3CWMw7IkZFtCyM7Q2CftXQ
https://www.u-sport.com
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