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Bisglicinato 
de Magnésio 30% LH

Descrição Química: 



Bisglicinato de Magnésio
Definição:
O Magnésio é requerido pelo metabolismo de carboidratos, de proteínas e lipídios. É vital para saúde do 
tecido muscular e nervoso, sendo um mineral essencial para os processos enzimáticos. A suplementação 
de magnésio contribui para muitos sistemas do organismo, em especial músculos e nervos. O magnésio 
atua como cofator em mais de 300 reações metabólicas, desempenha papel fundamental no metabolismo 
da glicose, na homeostase insulínica e glicêmica; na síntese de adenosina trifosfato, proteínas e ácidos 
nucleicos. Atua, ainda, na estabilidade da membrana neuromuscular e cardiovascular, na manutenção 
do tônus vasomotor e como regulador fisiológico da função hormonal e imunológica.  O organismo de 
um adulto saudável possui aproximadamente 21-28g de magnésio, distribuídos em três compartimentos 
principais: ósseo (65%), muscular (34%) e plasmático e fluido intersticial (1%).  No plasma,  a 
concentração normal desse íon é mantida entre 1,7 e 2,4mg/dL, dos quais cerca de 60% encontram-se 
na forma livre, biologicamente ativa, enquanto o restante circula ligado a proteínas, como a albumina 
(33%), ou complexados a ânions (7%), como fosfato, bicarbonato e citrato (1 a 2%). Nos eritrócitos, 
a concentração normal de magnésio é de proximadamente, 2,5mmol/L. No interior das células, esse 
mineral é encontrado no núcleo, nas mitocôndrias, no retículo endoplasmático e sarcoplasmático, 
ligado aos ácidos nucleicos, proteínas intermembrana, proteínas ribonucleares e fosfolipídios. Nos 
últimos anos, tem-se observado redução na ingestão dietética de magnésio, principalmente em países 
ocidentais, nos quais o consumo de alimentos processados é crescente, expondo indivíduos ao risco 
aumentado para o desenvolvimento de doenças crônicas.

Dosagem recomenda: 100 a 500 mg de magnésio elementar por dia.

Indicações:
• Melhora o desempenho físico;
• Previne a osteoporose;
• Coadjuvante na produção do hormônio que aumenta a formação óssea;
• Regula o transporte de açúcar, controlando os níveis de açúcar no sangue;
• Auxiliar na tensão nervosa e depressão;
• Coadjuvante na melhora do estresse físico e mental;
• Diminui o risco de doenças coronária.

Contraindicações: 
• Hipersensibilidade (alergia) aos componentes da fórmula.

Precauções: 
Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária.  Gestantes, nutrizes e crianças de 
até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.

Especificações Físico-químicas:
• Estado físico: Sólido 
• Forma: Pó fino 
• Cor: Quase branco 
• Odor: Não disponível 
• pH: 7,5 a 11,0 (Solução 1%)


