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DŁUŻSZE ŻYCIE 
DZIĘKI ODPOWIEDNIM 

BIOMATERIAŁOM

Stare oprogramowanie genowe  
z problemami z zaopatrzeniem

M y, ludzie, staliśmy się osobliwymi organizma-
mi żyjącymi z dala od natury. Jeszcze bardziej 

zmienił się nasz sposób odżywiania. A  zatem te 
80 ton jedzenia i płynów, które każdy z nas metabo-
lizuje w ciągu całego życia. Podstawa surowcowa, do 
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której dostosował się nasz prastary (dwumilionowy) 
materiał genowy, aby optymalnie funkcjonować.

Wypadliśmy jednak z  równowagi. Mimo że od 
400  tysięcy lat nasze oprogramowanie genowe się 
nie zmieniło, to w ciągu ostatnich 40 lat biomateriały 
dla 70 miliardów naszych komórek zostały zupełnie 
przeprofilowane. Wskutek tego nasza metaboliczna 
maszyna coraz częściej zaczyna się zawieszać. Mogli-
byśmy być szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej energiczni, 
gdybyśmy ponownie posiadali wszystkie biomateriały.

Jakim surowcem napędzana jest twoja metabolicz-
na maszyna? Będziesz zdziwiony: wcale nie cukrem 
ani tłuszczem. Tak można by pomyśleć, patrząc na 
opis składników odżywczych na opakowaniach pro-
duktów spożywczych. Widać tam przede wszystkim 
kalorie, węglowodany i  tłuszcz. Widać tylko puste 
kalorie bez witamin, minerałów i mikroelementów. 
Niestety 20% kalorii pochodzi obecnie z cukru, a 40% 
z tłuszczu. Oba te źródła są tylko paliwem. Nie dadzą 
ci jednak prawdziwej sprawności? Czym zatem napę-
dzane jest nasze oprogramowanie?

Do życia potrzebujemy 45 biomateriałów

Niezależnie od tego, czy wpadamy na genialny po-
mysł, przewodzimy impuls elektryczny, jesteśmy 
szczęśliwi czy produkujemy hormony – te miliardy 
procesów biochemicznych zachodzących w  twoim 
metabolizmie uruchamiane są przez 45 niezbędnych 
do życia biomateriałów. Wśród nich jest 11 witamin, 
6 minerałów, 14 mikroelementów, 8 esencjonalnych 
aminokwasów i 2 kwasy tłuszczowe. Mikroskładniki 

Substancja dziedzicz-
na DNA: Program 
metaboliczny liczący 
wiele milionów lat do 
prawidłowego funk-
cjonowania potrzebuje 
witamin, minerałów 
i mikroelementów. 
Obecny sposób odżywia-
nia nie dostarcza 
wystarczającej ilości 
tych substancji.
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odżywcze – witaminy, minerały i mikroelementy – 
stanowią tym samym 75% niezbędnych do życia 
biomateriałów. I właśnie w tej kwestii uwidacznia się 
ten brak równowagi: 70% produktów spożywczych, 
które obecnie jemy, jest przetworzonych przemysło-
wo i w procesie tej obórki straciło wiele mikroskład-
ników odżywczych.

Wysoko przetworzone produkty z supermarketu 
dostarczają nam jednak dwa razy więcej tłuszczu, 
10 razy więcej cukru, ⅓ witamin oraz połowę mine-
rałów i mikroelementów, które przyjmowali ludzie 
z epoki kamienia.

Oczywiście ma to swoje skutki: zbyt mała ilość 
tych energicznych biochemicznych pomocników 
może sprawić, że twój metabolizm oraz układ od-
pornościowy będą działać na pół gwizdka. Mikro-

Twoje ciało pracuje jak 
gigantyczna fabryka 
chemiczna. Jesteś zatem 
tak sprawny jak twoje 
70 miliardów komórek, 
którym dostarczasz 
biomateriałów.
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składniki przyspieszają, aktywują i  umożliwiają 
przebieg każdej pojedynczej reakcji w gigantycznej 
fabryce chemicznej: twoim organizmie.

Czujesz się dobrze na tyle, na ile dobra jest  
twoja przemiana materii

W jaki sposób da się odczuć, że nasz organizm działa 
na pół gwizdka? A no tak: nie możesz się skoncen-
trować (metabolizm mózgowy), jesteś podenerwo-
wany (metabolizm nerwowy), bardziej humorzasty 
(substancje semiochemiczne), szybciej się męczysz 
(metabolizm energetyczny i hormony), każdej zimy 
łapiesz infekcje (układ odpornościowy). Wyobraź 
sobie, że przez długie godziny możesz zachowywać 
koncentrację, twoje nerwy są mocniejsze niż stalowe 
liny, częściej masz energię i dobry humor, przesypiasz 
noc jak dziecko, rozpiera cię energia i nie pamiętasz, 
kiedy ostatnio byłeś przeziębiony. Ile jest to dla ciebie 
warte? Możesz osiągnąć to i o wiele więcej, jeśli co-
dziennie będziesz dostarczać swojemu organizmowi 
więcej biomateriałów. 20 spośród 45 niezbędnych do 
życia biomateriałów to minerały i  mikroelementy. 
Dzięki tej książce dowiesz się, jak łatwo się w nie za-
opatrzyć i co możesz dzięki nim osiągnąć.

Czego możesz oczekiwać od minerałów 
i mikroelementów?

Staniesz się zdrowszy i bardziej energiczny. Dzięki 
minerałom i  mikroelementom sprawisz, że twój 
metabolizm oraz układ odpornościowy wrócą do 

Usprawnij ponownie 
swoją przemianę materii: 
20 spośród 45 niezbęd-
nych do życia składników 
odżywczych to minerały 
i mikroelementy.
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dobrej formy. Pokażemy ci, jak magnez zwiększa 
poziom energii; w jaki sposób magnez i wapń funk-
cjonują w układzie nerwowymi i zmniejszają stres 
oraz jakie poziomy magnezu we krwi są idealne; jak 
dzięki magnezowi pozbędziesz się migreny; w jaki 
sposób wapń zmniejsza alergie; dlaczego selen działa 
aktywnie w mózgu i wyraźnie poprawia nastrój; jak 
żelazo zmniejsza zmęczenie u kobiet i dlaczego na-
leży zwracać uwagę na poziom wypełnienia magazy-
nu żelaza; dlaczego u co trzeciego Niemca niedobór 
jodu powoduje wole i problemy hormonalne i w jaki 
sposób jod może być iskrą, dzięki której zwiększy się 
poziom twojej energii umysłowej i fizycznej; w jaki 
sposób cynk może skrócić czas trwania przeziębie-
nia o połowę i dlaczego dodatkowa dawka fluoru po-
prawia stan twoich zębów o 30%. Wszystko to, abyś 
mógł wnieść do swojego życia więcej siły i zapału.

Życie dłuższe o 15 lat

Obok nas przejeżdża promieniejąca 80-latka. Śmie-
je się, wiedząc, że otrzyma zwrot renty i będzie mo-
gła żyć pełnią życia. Ty również chcesz na długo 
pozostać w  dobrej formie fizycznej i  umysłowej. 
Najlepiej do 90. roku życia, jeśli będzie taka możli-
wość. To właściwie żaden problem. Obecna medy-
cyna oraz dobre odżywianie, które trzyma z dala od 
ciebie choroby przewlekłe, sprawiają, że będziesz 
mógł osiągnąć taki wiek, jeśli wystarczająco wcze-
śnie o to zadbasz. Ludzkie życie można potencjal-
nie wydłużyć nawet do 120 lat. Aby tak długo żyć, 
potrzebujesz również dobrych genów. Jednak wiek 

80 miliardów euro wy-
daje się rocznie na walkę 
z chorobami związanymi 
z nieprawidłowym 
sposobem odżywiania. 
Dostarczanie odpowied-
nich biomateriałów 
spowalnia proces 
starzenia się i przyczynia 
się do dłuższego życia.
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90 lat jest dla większości do osiągnięcia przy dobrej 
opiece oraz dostarczaniu biomateriałów do naszej 
metabolicznej maszyny.

Jest to natomiast praktycznie niemożliwe przy 
złym odżywianiu. To powód, dla którego umierają 
już 75-letni mężczyźni i 78-letnie kobiety. Wcześniej 
większość z nich przed 5-7 lat chodzi od lekarza do 
lekarza, przyjmuje mnóstwo leków, przechodzi ope-
racje i przebywa w szpitalach. Kwestie te przyczynia-
ją się do drastycznego obniżenia jakości życia.

Zdrowie i szczęście 
do podeszłego wieku: 
utrzymuj swoją 
metaboliczną maszynę 
w zdrowiu, zamiast się-
gać po medycynę, która 
naprawia powstałe  
już szkody.
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Nawet 80% chorób jest uwarunkowanych  
sposobem odżywiania

Na co chorują ci ludzie? Obecnie w krajach uprze-
mysłowionych praktycznie nie umiera się już na 
infekcje jak sto lat temu. Antybiotyki, szczepienia 
i higiena podarowały nam dodatkowe 30 lat życia. 
Obecnie 8 na 10 Niemców umiera na przewlekłe 
choroby cywilizacyjne, ponieważ nawet 80% cho-
rób uwarunkowanych jest sposobem odżywiania! 
Medycyna oparta na zaawansowanej technologii 
stała się zatem drogim warsztatem naprawczym dla 
wypracowanego przez nas niechlujstwa w  kwestii 
dostarczania nieodpowiednich biomateriałów. Lu-
dzie chorują z powodu złego odżywiania i chcą, aby 
medycyna ich uzdrowiła. Problem w tym, że to naj-
wyraźniej nie działa. W przeciwnym razie większość 
z nas żyłaby znacznie dłużej.

Często, aby umyć sobie ręce, obwiniamy także 
„skłonności genetyczne”. W  pojedynczych przy-
padkach rzeczywiście tak jest. Jednak zadbanym 
volkswagenem garbusem można przejechać ponad 
200 tysięcy km, a zatankowanie porsche olejem opa-
łowym spowoduje, że po przejechaniu 200 km auto 
odejdzie do wieczności.

Ponad 80 miliardów euro rocznie kosztuje Niem-
ców leczenie tej pokarmowej fuszerki. Oto lista nie-
potrzebnych chorób:

• Co drugi Niemiec ma nadwagę. Dwukrotnie 
zwiększa ona ryzyko udaru, trzykrotnie zwięk-
sza ryzyko nadciśnienia oraz rozwoju raka, 
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a  ryzyko zachorowania na cukrzycę wzrasta 
20-30-krotnie.

• Co drugi Niemiec ma w  związku z  tym wy-
soki poziom cholesterolu, co czwarty wysokie 
ciśnienie, a co dziesiąty – wysoki poziom cu-
kru we krwi. A  to tylko przeciętne wartości 
uwzględniające zarówno młode, jak i  starsze 
osoby. Wraz z wiekiem…

• Co drugi Niemiec umiera na choroby serca 
i układu krążenia!

• Co trzeci zapada na cukrzycę, a co czwarty na 
nią umiera!

• Co trzeci umiera na raka!
• Co trzeci cierpi na łamliwość kości!

Tankowanie biomateriałów jest proste

Osoby, które chcą dłużej pozostać młode, szczupłe, 
sprawne i zdrowe, już dawno zaczęły przyglądać się 
swojemu odżywianiu. Większość jednak zaczyna 
dopiero wtedy, gdy zachoruje na cukrzycę czy raka 
lub gdy doświadczy udaru albo zawału. A przecież 
pozbycie się złych nawyków żywieniowych oraz 
wprowadzenie biomateriałów może trzymać wiele 
chorób z dala od nas i podarować nam dodatkowe 
10-15 lat życia w zdrowiu.

To również dobrze smakuje. Możesz wręcz zdro-
wo ucztować! Pomyśl o śródziemnomorskiej radości 
życia: dużej ilości owoców, warzyw, ryb i chudego 
mięsa. Pomyśl o prawdziwych produktach spożyw-
czych – wypełnionych minerałami, mikroelemen-
tami, witaminami, białkiem i błonnikami – zamiast 

Chorujesz z powodu 
złego odżywiania 
i chcesz, aby medycyna 
cię uzdrowiła.
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wysoko przetworzonych, ociekających tłuszczem 
i  cukrem produktach przemysłowych. Takie akty-
wizujące dostarczanie biomateriałów nie zawsze jest 
możliwe w naszej codzienności. Tym bardziej opłaca 
się rozszerzyć dietę o określone mikroskładniki. Nie 
jako coś, co mamy wprowadzić zamiast zdrowej die-
ty, ale jako wsparcie zdrowego sposobu odżywiania, 
aby osiągnąć swój maksymalny potencjał.

To, jakie biomateriały należy tankować, można 
wyczytać z  badań krwi. Można zmierzyć poziom 
wielu minerałów, mikroelementów, witamin i ami-
nokwasów. Aktywują one twoją przemianę materii 
i chronią twoje komórki.

Minerały i mikroelementy przedłużają twoje życie

Pokażemy ci: dlaczego potas i  magnez* z  owoców 
i warzyw u 75% osób z nadciśnieniem normalizuje 
jego poziom; dlaczego potas zmniejsza ryzyko uda-
ru o  30-40% i  dlaczego warto zwiększyć poziom 
potasu; w  jaki sposób magnez zmniejsza ryzyko 
cukrzycy i  dlaczego w  przypadku osób z  wysokim 
poziomem magnezu ryzyko zachorowania na cu-
krzycę jest o 30% mniejsze, dlaczego zbyt duża ilość 
soli podwyższa ciśnienie krwi i tym samym znacznie 
zwiększa ryzyko udaru; w jaki sposób mikroelementy 
chronią twoje komórki przed wolnymi rodnikami; jak 
wapń, selen i cynk wiążą metale ciężkie i usuwają te 
szkodliwe substancje z naszego organizmu; dlaczego 
selen dwukrotnie zmniejsza ryzyko rozwoju niektó-
rych typów raka i jak wysoki poziom selenu we krwi 

Niezwykły potencjał 
minerałów i mikroele-
mentów.* Szeroki wybór preparatów magnezowych do kupienia w sklepie 

www.vitalni24.pl (przyp. wyd. pol.).
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powinieneś utrzymywać; jak wapń zmniejsza ryzyko 
rozwoju raka jelita o 40%; w jaki sposób dodatkowe 
dawki wapnia, magnezu i witamin stabilizują twoje 
kości aż do podeszłego wieku; i o wiele więcej.

Przejrzeliśmy również setki najnowszych badań 
z całego świata. Fakty, fakty, fakty – jak zawsze ma-
wiał redaktor naczelny magazynu „Focus”. Dosta-
niesz zatem wgląd w ekscytujące badania na temat 
minerałów i mikroelementów, a przede wszystkim 
dowiesz się, co naprawdę dobrego możesz zrobić dla 
swojego zdrowia.

Małe kroki prowadzą do celu

Wiedza to siła. Zanim coś zmienimy, chcemy wie-
dzieć, dlaczego mamy to zrobić i co będziemy z tego 
mieli. Krótkoterminowo: więcej energii, lepsze ner-
wy, lepsze ogólne samopoczucie i delektowanie się 
pysznym jedzeniem. Długoterminowo: mniej chorób 
przewlekłych. Kiedy dowiesz się, w jaki sposób mine-
rały i mikroelementy uczestniczą w prawie każdym 
procesie metabolicznym, będziesz miał także ochotę 
na dostarczanie sobie tych aktywujących substancji.

Jest to możliwe dzięki małym krokom oraz małym 
zmianom. Poczujesz to. Poczujesz, jak z czasem sta-
jesz się zdrowszy, bardziej energiczny i szczęśliwszy.

Twoi

U. Strunz A. Jopp

Nowa wiedza, która 
poprawi twoje zdrowie.
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TWOICH NERWÓW

Dla dobrego snu, przeciw bólom głowy 
i dla spokojnego serca

Magnez przeciw stresowi

M agnez jest solą naszego wewnętrznego spokoju. 
Jak żadna inna substancja witalna sprawia, że 

jesteś bardziej odporny na stres i działa szybciej niż 
wszystkie ćwiczenia rozluźniające. Dlatego? Magnez 

Dobre zaopatrzenie 
w magnez bezpośrednio 
wpływa na twoje 
samopoczucie, ponie-
waż 300 enzymów 
zależnych od magnezu 
sprawia, że jest on 
zarządcą metabolizmu 
twoich komórek.
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w  krótkim czasie uspokaja twój ośrodkowy układ 
nerwowy, który pracuje na najwyższych obrotach. 
Hamuje nadmierne przewodzenie nerwowe uwa-
runkowane stresem. Powoduje to zniknięcie nad-
pobudliwości i niepokoju i sprawia, że twoje nerwy 
znów są stalowe.

W  ten sam sposób magnez wzmacnia serce. 
Chroniczny stres sprawia, że twój silnik w organi-
zmie na dłuższą metę zostaje wytrącony z  równo-
wagi. Stresujesz się? Zatem potrzebujesz przede 
wszystkim magnezu, aby uspokoić nerwy, rozluźnić 
mięśnie, rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżyć 
ciśnienie krwi, sprawić, by serce biło równo oraz aby 
lepiej zasypiać. To jest takie proste!

Magnez – minerał mocy

Znasz uczucie napływu magnezu? Magnez jest mi-
nerałem mocy w czystej formie: im więcej go masz, 
tym lepiej funkcjonują twoje elektrownie w komór-
kach – mitochondria. Zmęczenie i słaba wydajność 
znikają. Znów jesteś spokojny, a  jednocześnie na-
ładowany energią. Jak pantera przed skokiem. To 
jest właśnie to magnezowe uczucie. Zobaczysz: nie 
rzucamy pustymi frazesami.
Magnez jest absolutnym władcą ponad 300 enzy-
mów, które wkraczają głęboko w twoje samopoczu-
cie. W prasie więcej uwagi poświęca się wapniowi, 
ale managerem metabolizmu jest właśnie magnez. 
Niestety u Niemców poziomy magnezu we krwi są 
nędzne i leżą w dolnej trzeciej części normy. Żadna 
inna suplementacja nie jest więc tak obiecująca jak 

Elektrownie w komór-
kach funkcjonują lepiej 
dzięki magnezowi.
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suplementacja magnezu. Ten antystresowy minerał 
może zmienić twoje życie na lepsze.

Niedobór magnezu spowodowany stresem

Stres jest chorobą XXI wieku. Presja w pracy, nad-
godziny, obowiązki zawodowe i rodzinne, problemy 
finansowe, zbyt wysokie wymagania w stosunku do 
samego siebie, problemy z  partnerem, hałas, zbyt 
mała ilość snu oraz inne czynniki powodują, że za-
potrzebowanie na magnez znacznie wzrasta46.

Stres pożera duże ilości magnezu i  dodatkowo 
powoduje jego zwiększone wydalanie. Osoby podat-
ne na stres prawie zawsze mają zbyt niskie poziomy 

Stres zwiększa zużycie 
magnezu. W przypadku 
wielu objawów i chorób 
uwarunkowanych 
stresem stwierdza się 
niski poziom magnezu.
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magnezu. Objawy występujące u osób choru-
jących z powodu stresu zazwyczaj znikają po 
suplementacji tego pierwiastka. Zaliczamy 
do nich: zespół przewlekłego zmęczenia47, 
zaburzenia słuchu (lub szumy uszne48), mi-
greny i  inne bóle głowy49, 50, 51, 52, 53, napięcie 
mięśni, bezsenność i wysokie ciśnienie54, 55.

Wszystkie te objawy mają ze sobą coś 
wspólnego: cała armia magnezowych enzy-
mów leży ciężko chora i musi ponownie być 
aktywowana.

Po 20 latach życia w stresie i z niedobo-
rem magnezu zaczynają się pojawiać: nad-
ciśnienie, udary, zaburzenia rytmu serca, 

urazy i zawały serca. Co więcej: twoje serce wykazu-
je najwyższy poziom magnezu w porównaniu z in-
nymi narządami. Również w tej kwestii najnowsze 
badania wskazują, że magnez zapobiega udarom 
oraz chorobom serca i układu krążenia56, 57, 58, 59. Jed-
nak do rozwoju tych chorób wcale nie musi dojść. 
W naszym stresującym nowoczesnym życiu potrze-
bujemy większej ilości magnezu, która mogłaby roz-
porządzać niezbędnymi do życia enzymami. Więcej 
magnezu dla wewnętrznego spokoju.

Przyjmuj magnez 
w formie musujących 
tabletek. To najprostszy 
sposób.

Info Zdrowie
Magnez ma ciężko…

Paradoks: potrzebujemy coraz większej ilości magnezu, a  obecny sposób od-
żywiania powoduje, że z pożywieniem przyjmujemy coraz mniejsze jego ilości. 
Co robić? Magnez ukryty jest w produktach pełnoziarnistych oraz w warzywach 
liściastych. A  te oczywiście jesz na co dzień w  biurze i  poza domem… Właśnie! 
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Lepszy sen

Znasz to uczucie, kiedy w nocy niespokojnie prze-
wracasz się z  boku na bok? Taki problem ma co 
dziesiąty Niemiec. Magnez pomaga ci lepiej zasy-
piać. Uspokaja podenerwowane drogi nerwowe 
i przede wszystkim rozluźnia mięśnie. W większości 
przypadków nie możemy usnąć z powodu nadmier-
nego napięcia mięśni. Magnez pomaga również na 
zespół niespokojnych nóg oraz na nocne skurcze 
w mięśniach nóg. Jest pomocny pod jeszcze jednym 
względem: magnez bez problemu obniża ciśnienie 

To jest nasz problem. Nawet jeśli bardzo byś tego chciał, to nasz nowoczesny 
styl życia powoduje, że często nie udaje nam się zorganizować swojego dnia tak, 
jak zalecają dietetycy. Naszą rzeczywistością są zakładowe stołówki, restauracje 
i bistra, a one nie są krainami ociekającymi magnezem. Jemy również zbyt dużo 
soli i tłuszczu. Sól wzmaga wydalanie magnezu. A tłuszcz spienia magnez w je-
licie i utrudnia jego wchłanianie. 40% przyjmowanych obecnie kalorii pochodzi 
z tłuszczu. No dobrze, można coś takiego zrobić. Najlepiej przeczytaj naszą książ-
kę: Cała prawda o tłuszczach…

Daj magnezowi szansę: wymień bogate w fosfor napoje i colę na wodę mine-
ralną z magnezem. Dlaczego? Fosfor znacznie zmniejsza wchłanianie magnezu. 
Dlatego też tak wiele młodych osób jest nadpobudliwych i wykończonych nerwo-
wo. Niedobór magnezu! Jeśli uprawiasz sport, powinieneś w każdym przypadku 
pić codziennie wodę mineralną zawierającą 100 mg magnezu na litr. A szklanecz-
ka alkoholu na wieczór? Ten chemiczny rozpuszczalnik jest nieznaną cząsteczką 
w  ewolucji. Picie alkoholu powoduje wydalenie 50 mg 
magnezu przez nerki w ułamku sekundy. A przecież nikt 
z tego powodu nie zrezygnuje z kieliszka wina. Oczywiście, 
że nie! Potrzebujesz po prostu dodatkowej dawki magne-
zu. Najlepiej dostarczać go w formie musujących tabletek 
z apteki. Dzięki temu szybko poczujesz przypływ energii.

Co dziesiąta osoba 
ma problemy ze snem 
na tle nerwowym. 
Magnez uspokaja drogi 
nerwowe.
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krwi, rozszerzając naczynia krwionośne. Przyjmuj 
go w dawce 200 mg na godzinę przed pójściem spać.

Susza w komórkach

Teraz już wiesz, że prawie każdy ma niedobór ma-
gnezu. Dobrze, że zdajesz sobie z  tego sprawę, bo 
prawdopodobnie twój lekarz jeszcze tego nie wie. 
Nawet jeśli zmierzysz poziom magnezu, możesz 
spodziewać się, że jego poziom będzie w „dolnym 
przedziale normy”. Nędzne 0,7 mmol/l. Tego się 
dowiesz. Jednak nie dostaniesz następującej infor-
macji: 99% magnezu tkwi w kościach, w mięśniach, 
w  nerwach i  we wszystkich komórkach. I  właśnie 
one próbują z całych sił wyrównać ten 1% wolnego 
magnezu we krwi i utrzymać go na stałym poziomie. 
Zatem jeśli twój poziom spadł do ⅓ normy, możesz 
sobie tylko wyobrazić, jak sytuacja wygląda w two-
ich komórkach. Komórki nie chcą oddać ani jednego 
kolejnego miligrama do krwiobiegu. Nie mogłyby 
wtedy w ogóle funkcjonować. Ale poziomu magne-
zu w komórkach się nie mierzy.

Uwierz nam: 0,7 mmol/l to niedobór magne-
zu w końcowym stadium. Twoje komórki krzyczą 
i błagają o wielomiesięczną magnezową rekonwale-
scencję. Jest ona możliwa, kiedy twój poziom ma-
gnezu po 4-5 miesiącach w końcu wzrośnie60. Kiedy 
kości i magazyny w mięśniach zostaną wypełnione. 
I wtedy nagle zauważysz, że jesteś odporny na stres 
i pełen energii. U starszych osób obniża się ciśnienie 
krwi i zmniejszają się dolegliwości sercowe, takie jak 
zaburzenia rytmu serca czy dusznica bolesna.

Tuning krwi dzięki bio-
materiałom – to żadna 
tajemnica: sportowcy 
i managerowie wyższego 
szczebla już od dawna 
wyprowadzają swój 
poziom magnezu wyżej 
niż na ¹⁄3 normy.

Czy znasz swój poziom 
magnezu?
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Dobrze wiedzieć
Poziomy magnezu we krwi – wypełnij swoje magazyny
Niedobór magnezu to plaga: spośród 40 tysięcy pomiarów przeprowadzonych 
w ciągu 15 lat w internistycznej praktyce lekarskiej dr. Strunza 70% znajdowało 
się w dolnej jednej trzeciej normy, a tylko 10% było idealnych. Rutynowe badanie 
przeprowadzone na 1033 osobach, zaprezentowane na światowym kongresie do-
tyczącym magnezu, wykazało prawie identyczne liczby61.

Ponadto prawie jedna trzecia starszych osób powyżej 70. roku życia ma zbyt 
niski poziom magnezu we krwi62. Jest on mierzony zdecydowanie za rzadko.

0,50-0,75 mmol/l W twoich komórkach panuje ostry niedobór magnezu. 
Typowe objawy: ataki migreny, nadmierna drażliwość, 
zmęczenie, później choroby serca i układu krążenia. 
(Objawy niedoboru magnezu – patrz: str. 110)

0,75-0,90 mmol/l Dolna trzecia część normy. Niedobór magnezu w ko-
mórkach. Czujesz się zmęczony, jesteś podatny na stres 
i mniej wydajny.

0,90-1,10 mmol/l Idealnie. Magazyny w komórkach są pełne.

Nie chodzi tu o dostarczanie magnezu w ilości zaakceptowanej przez państwo. 
Liczy się podniesienie jego poziomu we krwi do ponad 0,9 mmol/l. Tylko kilkumie-
sięczne codzienne dostarczanie dodatkowych 300-400 mg magnezu spowoduje 
wyrównanie jego niedoboru w komórkach. Dopiero wtedy powoli zacznie rosnąć 
poziom magnezu we krwi.

i
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Tabletka dobrego humoru przy PMS
Co trzecia kobieta na świecie boryka się na tydzień przed 
miesiączką ze skutkami odkładania się wody, bólem głowy, 
bólem mięśni i  częstymi wahaniami nastroju. To zespół 
napięcia przedmiesiączkowego, w  skrócie PMS. Mężczyzn 
dziwią szczególnie nagłe zmiany nastroju. Na szczęście ten 
stan trwa zawsze tylko kilka dni.

Podczas zmian hormonalnych przed miesiączką, w ciąży, 
podczas brania tabletek antykoncepcyjnych i w okresie me-
nopauzy organizm kobiety zużywa większe ilości witaminy B6 
i magnezu. Tabletki antykoncepcyjne na przykład zawsze pro-
wadzą do wydalania witamin grupy B oraz magnezu. Niektó-
re kobiety reagują na to pogorszeniem nastroju, pojawiają się 
stany depresyjne. Witaminy grupy B to witaminy nerwowe. 
Magnez z kolei jest minerałem dla spokojnych nerwów. Obie 
te substancje zużywane są także w procesie produkcji semio-
chemicznych substancji szczęścia, czyli hormonów szczęścia. 
Na przykład do produkcji serotoniny – neurotransmitera 
odpowiedzialnego za spokój i zrównoważenie. Im mniej se-
rotoniny w  mózgu, tym mocniejsze wahania nastroju: od 
agresywnego do depresyjnego. Osoby ze stanami depresyj-
nymi mają często niższy o 30% poziom serotoniny.

Uspokój swoje nerwy i nastrój dzięki magnezowi. W ba-
daniu nad PMS magnez zmniejszał migreny, bóle głowy, 
wahania nastroju oraz nieokreślone stany lękowe63, 64, 65. 
W połączeniu z witaminą B6 działa jeszcze lepiej66. Magnez 
ma również wpływ na gospodarkę wodną oraz regulację 
ciepła. Jest już więc jasne, dlaczego niedobór magnezu po-
woduje obrzęki (odkładanie się wody) przy PMS i wywołuje 
uderzenia gorąca w okresie menopauzy. Co więcej: magnez 

Wahania nastroju: 
Podczas miesiączki zu-
żywane są większe ilości 
magnezu i witaminy B6. 
Spada wtedy produk-
cja uspokajających 
neurotransmiterów 
i hormonów szczęścia.

Coś specjalnego: 
Magnez dla kobiet

MAGNEZ PRZY PMS I W CIĄŻY
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rozluźnia również mięśnie. Skurcze mięśni powodują na 
przykład wewnętrzne bóle podczas miesiączki.

Większe rozluźnienie podczas ciąży
Lekarz zalecił ci przyjmowanie magnezu w  okresie ciąży? 
Gratulacje, jesteś w dobrych rękach!

Co dziesiąta kobieta ma w okresie ciąży wysokie ciśnienie. 
Co roku 50 tysięcy kobiet w  ciąży umiera z  powodu skur-
czów, wysokiego ciśnienia i  udaru mózgu (tak zwany stan 
przedrzucawkowy). Ale również w przypadkach niezagraża-
jących życiu niedobór magnezu i napięcie mięśni gładkich 
odpowiadają za nudności, mdłości, skurcze, wysokie ciśnie-
nie i przedwczesne bóle. Niestety zamiast magnezu często 
przepisuje się bezsensowne i  nieefektywne leki. W  więk-
szości przypadków chodzi tylko o to, że objawy niedoboru 

Wskazówka
300 mg magnezu 
i 50 mg witaminy B6 
dziennie. Po 2-3 miesią-
cach również podczas 
miesiączki będziesz 
sobą. Dzięki dobre-
mu samopoczuciu 
nerwowemu i metabo-
licznemu.

Magnez obniża wysokie 
ciśnienie i skurcze 
w okresie ciąży.
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pojawiają się, ponieważ rozwijające się w  macicy dziecko 
wyciąga zbyt wiele magnezu z  organizmu matki. Skutek: 
skurcze i  wysokie ciśnienie. W  10 badaniach z  udziałem 
14  274 ciężarnych kobiet udowodniono, że w  takich sytu-
acjach magnez pomaga bardziej niż jakikolwiek lek. Także 
w ekstremalnych przypadkach: magnez zmniejsza objawy 
stanu przedrzucawkowego o 60-70% i o połowę zmniejsza 
umieralność u kobiet w ciąży!67, 68 25 tysięcy kobiet i 25 tysię-
cy nienarodzonych dzieci rocznie nie musiałoby umierać, 
gdyby tylko matki przyjmowały najtańszy magnez.

Magnez zmniejsza również ilość poronień wywoływa-
nych skurczami. Jest on zatem stosowany w  przypadku 
pojawienia się przedwczesnych bólów. Możesz im łatwo za-
pobiec: przyjmuj magnez regularnie już od początku ciąży.

Co więcej: wiele kobiet reaguje na tabletki antykoncep-
cyjne podwyższonym ciśnieniem krwi. Najczęściej przyczy-
ną jest wydalanie lub niedobór magnezu.

Niedobór magnezu może 
powodować poronienia.

Coś specjalnego: 

Dobrze wiedzieć
Bezpieczeństwo w ciąży dzięki magnezowi
Co dziesiąta kobieta ma wysokie ciśnienie krwi i niebezpieczne skurcze podczas 
ciąży (stan przedrzucawkowy). Magnez obniża ciśnienie krwi.

9 badań z udziałem 
4133 kobiet

Z magnezem
↓   70%   mniej stanów przedrzucawko-
wych

↓   50%   mniej przypadków śmiertelnych!

Br J Obstet 
Gyn, 199669

10 141 kobiet Placebo lub magnez
↓   60%   mniej stanów przedrzucawko-
wych

↓   45%   mniej przypadków śmiertelnych

Lancet, 
200270

i
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