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New Care Magnesium olie 
is een geconcentreerde, 
vloeibare vorm van 
magnesium chloride, 
opgelost in water. 
Het heeft een olieachtige 
structuur en wordt direct 
via de huid opgenomen.

New Care Magnesium olie 
verzorgt de spieren in 
bijvoorbeeld de rug, nek, 
schouders en kuiten en 
helpt gevoelige, vermoeide, 
stijve en stramme spieren 
te ontspannen. De olie kan 
ook goed worden gebruikt 
om spieren na het sporten 
te helpen ontspannen en 
extra verzorging te geven. 
Daarnaast ondersteunt 
New Care Magnesium olie 
het behoud van een 
goed magnesiumgehalte
in de huid in het 
algemeen.

Chargenummer
zie onderzijde verpakking.

Gebruiksadvies  
Spray de olie op je huid en verdeel het met 
je handen. Gebruik dagelijks naar behoefte 
15 tot 20 sprays. 10 tot 15 minuten laten 
inwerken. Daarna indien gewenst afspoelen. 
Je kunt een warm gevoel of lichte tinteling 
ervaren. Dit is normaal en een teken dat de 
magnesium in je huid wordt opgenomen.

Magnesium olie kan voor het hele lichaam 
worden gebruikt. De beste plekken om 
magnesium op te nemen zijn de voetzolen, 
oksels en buikstreek. De olie kan ook recht-
streeks op de te verzorgen plekken 
worden aangebracht. 

Een warme huid bevordert de opname 
van magnesium. Gebruik New Care 
Magnesium olie bij voorkeur na het 
douchen of na een inspanning.

MINERALEN

natuurlijk 
new  care

Magnesium olie
ontspannend voor 

gevoelige, vermoeide, 
stijve, stramme spieren

GEZONDHEIDSPRODUCT
magnesium

Ingrediënten 
Aqua, magnesium chloride 31%.

Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Uitsluitend geschikt voor uitwending 
gebruik. 
Vermijd contact met de ogen of de 
beschadigde huid.
Gebruik New Care Magnesium olie niet 
bij overgevoeligheid voor één van 
de bestanddelen.
Gebruik stopzetten indien irritatie 
optreedt.

N
CS

6
74

7
8

 2
0

0

100 ML ℮


