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VAŠ SPREMLJEVALNI IZDELEK

Hvala, ker ste odločili za prehransko
dopolnilo znamke Dr. Böhm®!
Tako izkoristite polno moč narave za svoje
zdravje in dobro počutje. Spodaj boste našli
vse pomembne informacije o vašem izbranem
prehranskem dopolnilu znamke Dr. Böhm®,
ki bo vaš dragocen vsakodnevni spremljevalec.

KORISTI ZA VAŠE ZDRAVJE
Dr. Böhm® Magnesium Sport® tablete vas med športom in fizičnim naporom oskrbujejo s pomemb-
no kombinacijo mineralov magnezija in kalija ter dodanim vitaminom C – tako lahko v celoti izkoris-
tite svoje storitvene zmožnosti z veliko energije:

• Magnezij prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
• Magnezij prispeva k delovanju živčnega sistema in mišic, ki so med športom še posebno obre-

menjene. Za športnike je prav tako bistvenega pomena naslednje: magnezij prispeva k ravnotežju 
elektrolitov ter k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

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

• Vitamin C ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Prosti radikali so agresivne kisiko-
ve spojine, ki med fizičnim naporom, kot je npr. športno udejstvovanje, nastajajo v večjem številu.

DOBRO JE VEDETI
Za doseganje vrhunske telesne pripravljenosti in zmogljivosti, mora biti vaše telo optimalno presk-
rbljeno z minerali. Posebno pomembna sta magnezij in kalij, katerih prispevek je potreben za opti-
malno delovanje vsake mišice.
Magnezij in kalij se medsebojno dopolnjujeta ter tako omogočata boljšo absorpcijo in delovanje. 
Še posebno v športu je potrebno paziti na reden vnos obeh omenjenih mineralov, ki se izgubljata 
skupaj s tekočinami med potenjem.
Prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Magnesium Sport® tablete predstavljajo idealen način oskrbe 
skozi celotno športno sezono. Tablete nevtralnega okusa v higienskem pretisnem omotu skrbijo za 
zadostne zaloge magnezija in kalija v telesu. Prehransko dopolnilo Dr. Böhm® Magnesium Sport® je 
na voljo tudi v praktičnem pakiranju s posameznimi vrečicami za neposredno uživanje na poti ter v 
obliki šumečih tablet za pripravo osvežilnega napitka.

ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE
2 x dnevno vzemite 1 tableto z nekaj tekočine po obroku.
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  GARANCIJA KAKOVOSTI

Izdelki znamke Dr. Böhm® povezujejo tradicionalno ljudsko znanje s sodobnimi znanstvenimi 
dognanji. Sestavljajo jih izključno snovi visoke kakovosti in strogo preverjene surovine. Vsi izdelki 
Dr. Böhm® so izdelani po najvišjih farmacevtskih standardih.

 certificirana kakovost izdelka in najvišji standardi proizvodnje 
 fiziološko smiselno, preverjeno odmerjanje
 na voljo le v lekarnah

Dr. Böhm® – kakovost, ki ji lahko zaupate
Raziskave, tradicija in kakovost izdelkov iz podjetja APOMEDICA.
Dr. Böhm®: Kvalitetni izdelki iz Avstrije – 
proizvedeno v skladu z najvišjimi farmacevtskimi standardi

Velikost pakiranja: 60 tablet (mesečno pakiranje)

SESTAVA NA TABLETO
Magnezij 150 mg
Kalij 250 mg
Vitamin C 50 mg

Brez laktoze, kvasa in glutena.
Primerno za vegetarijance.

KVALITETEN IZDELEK IZ
APOMEDICA Pharmaceuticals GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Avstrija
Tel. 43 316 823533-0
Fax: 43 316 823533-52
Email: office@apomedica.com
www.apomedica.com

4 blagovne znamke podjetja 

Kakovost iz Avstrije.

IZDELKI; KI BI VAS MODRA ZANIMALI

Za več informacij o široko paleti izdelkov Dr. Böhm®

za vso družino obiščite www.dr-boehm.si
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Prehranska dopolnila 
Dr.  Böhm® Magnesium 
Sport se redno pošiljajo 
na prostovoljne analize v 
center za preprečevanje 

dopinga na nemški fakulteti za šport v 
Kölnu in so ustrezno dokumentirane na 
njihovem seznamu.
www.koelnerliste.com

Dr. Böhm® Magnesium Sport® 
šumeče tablete

– za mišice in sproščanje energije 
pri presnovi

Dr. Böhm® Immun Sport tablete
– Zaščita imunskega sistema med 

telesno aktivnostjo

Dr. Böhm® Magnesium Sport® 
vrečice

– hitra oskrba z magnezijem brez 
tekočine




