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GOED OPNEEMBARE SOORTEN MAGNESIUM 
 

N.B.: voor alle soorten magnesium geldt: niet innemen bij een slechte 
nierfunctie! Alleen na overleg met uw arts of specialist.  
 
MAGNESIUMBISGLYCINAAT 
Organische vorm, zeer goed opneembaar! Ondersteunt vooral bij mentale en psychische klachten. 
 

Draagt bij aan: 
• Gezonde hersenfuncties 

(denken, concentreren, studeren, geheugen, slaap) 
• Psychologische balans 

(vermindert onrust, verlaagt stress) 
• Gemoedstoestand 

(depressieve gevoelens) 
• Meer energie bij vermoeidheid 

 

Wordt ook in hoge doses goed verdragen. Het wordt niet afgebroken in de maag en bereikt 
daardoor volledig de dunne darm alwaar het aan het bloed afgegeven wordt. Doordat het aan 
glycine (een eiwit) gebonden is en dit heel klein van structuur is kan deze soort ook de hersenen 
bereiken. 
 

MAGNESIUMCITRAAT en MAGNESIUMMALAAT 
Organische vorm, goed opneembaar. Bij een sportieve levensstijl. 
 

Draagt bij aan: 
• Sterke en soepele spieren 
• Een gezond zenuwstelsel 
• Aanmaak en behoud van sterke botten en tanden 
• Meer energie bij vermoeidheid 

 

Deze vormen van magnesium zijn betrokken bij de vorming van energie in de lichaamscellen en dus 
uitermate geschikt bij vermoeidheid. Ook zorgen ze voor een betere spierwerking.   
 

MAGNESIUMTAURAAT 
Organische vorm, goed opneembaar. Voor geestelijke energie en gezonde hersenfunctie.. 
 

Draagt bij aan: 
• Verbetering van de gemoedstoestand 
• De hersenfunctie 
• Sterke en soepele spieren 
• Een gezond zenuwstelsel 
• Aanmaak en behoud van sterke botten en tanden 
• Meer energie bij vermoeidheid 

 

De verbinding tussen L-taurine en magnesium leent zich goed voor een verbetering van de 
gemoedstoestand, de hersenfunctie en het zenuwstelsel. 
 

MAGNESIUMGLYCEROFOSFAAT 
Organische vorm, goed opneembaar. Ondersteunt de werking van het zenuwstelsel. 
 

Draagt bij aan: 
• Sterke en soepele spieren 
• Een gezond zenuwstelsel 
• Meer energie bij vermoeidheid 
• Geestelijke veerkracht 
• Aanmaak en behoud van sterke botten en tanden 

 

Magnesiumglycerofosfaat is niet laxerend en daarom zeer geschikt voor mensen met darm- en 
verteringsstoornissen. Wordt niet afgebroken door maagzuur en kan daarom goed gebruikt worden 
door mensen met maagzuurremmers. 
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SLECHT OPNEEMBARE SOORTEN MAGNESIUM 
 
MAGNESIUMOXIDE 
Anorganische vorm, slecht opneembaar. Werkt laxerend. 
 
Deze vorm van magnesium houdt water vast in de darmen waardoor de ontlasting zachter 
wordt en u makkelijker naar de w.c. kunt gaan. Het maakt ook maagzuur minder zuur. 
 
MAGNESIUMSULFAAT (bitterzout) 
Anorganische vorm, slecht opneembaar. Werkt laxerend. 
 
Deze vorm van magnesium houdt water vast in de darmen waardoor de ontlasting zachter 
wordt en u makkelijker naar de w.c. kunt gaan. Het maakt ook maagzuur minder zuur. 
 
MAGNESIUMCARBONAAT 
Anorganische vorm, slecht opneembaar. 
 
Neutraliseert het maagzuur en werkt licht laxerend. 
 
MAGNESIUMCHLORIDE 
Anorganische vorm, geschikt voor opname via de huid. 
 
Zeer geschikt voor opname via de huid door middel van een (voeten)bad, gel of spray.  
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