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VAD ÄR
OSIMAGNESIUM?
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AVKOPPLING
SÖMN

OSIMAGNESIUM är en unik naturlig mineral som hämtats på 1500-2000 meters djup från
det inaktiva Zechstein havet. Zechstein Sea är ett förhistoriskt hav som är dolt tusentals
meter ner i jordskorpan. Dess läge har gjort att den skyddats mot den moderna negativa
miljöpåverkan och har gjort den till vår renaste magnesiumkälla. Denna farmaceutiskt
rena och högeffektiva mineral bryts sedan ner med hjälp av toppmoderna biotekniska
metoder.
I våra produkter finns denna äkta magnesium från Zechstein som lätt tas upp av huden i
såväl lotion som oljor. Bara genom att smörja sig med våra fuktgivande och mjukgörande
produkter kan man enkelt få i sig dagsbehovet av magnesium. Dessutom har vi tillsatt
Opti-MSM och D-vitamin i många av produkterna för att göra upptagningsförmågan och
behovet helt komplett.
OSIMAGNESIUM produkter kan med fördel används varje dag. Man behöver inte vara
rädd för att överdosera magnesium, då det inte har några kända biverkningar.

VARFÖR BEHÖVER VI
MAGNESIUM?
MAGNESIUM BODY LOTION
+ MELATONIN + Vitamin D3
+ OptiMSM
Hudlotion med 35%
OSIMAGNESIUM olja,
sheasmör och mandelolja.
Opti-MSM för leder,
muskulatur och bättre
upptagningsförmåga.
Melatonin för bättre sömn.
Dosering

5 ml (en tesked) innehåller:
150 mg Magnesium
650 mg OptiMSM
1,5 mg Melatonin
25 mcg Vitamin D3
Rekomenderad användning:
2 teskedar på huden dagligen.
200 ml pumpflaska
Art nr: BLVDMM200

Hjälper kroppen att återhämta
sig.
Får kroppen att slappna av och
gör att du sover bättre.
Stärker kroppens skelett och är
viktigt när vi åldras.
Behövs för att stärka vårt
immunförsvar.
Minskar träningsvärk & kramper.
Minskar risken för hjärt- och
kärlsjukdomar.
En byggsten för celler & nerver.
Minskar trötthet.

“Magnesium är en av de viktigaste mineralerna
som vi äter för lite av i vår svenska kost”
Citat från Stefan Branth, överläkare internmedicin vid medverkan i Tv4’s Malou efter tio.
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HUD
MUSKLER

Vad gör MSM?
- Smärtstillande
- Mjukar upp muskulaturen
- Hämmar muskelkramper
- Stimulerar blodcirkulationen
- Väsentligt för att kroppen
ska bilda bindväv.

MAGNESIUM BODY
LOTION + Vitamin D3
+ OptiMSM
MAGNESIUM BODY
LOTION + Vitamin D3
Hudlotion med 35%
OSIMAGNESIUM olja,
sheasmör och mandelolja.

MAGNESIUM
BODY BUTTER
Bodybutter med 35%
OSIMAGNESIUM olja,
sheasmör och mandelolja.

Hudlotion med 35%
OSIMAGNESIUM olja,
sheasmör och mandelolja. Opti-MSM för leder,
muskulatur och bättre
upptagningsförmåga.
Dosering:
5 ml (en tesked) innehåller:
150 mg Magnesium.
650 mg Opti-MSM
25 mcg Vitamin D3

MAGNESIUM
BODY BUTTER
+OptiMSM
Bodybutter med 35%
OSIMAGNESIUM olja,
sheasmör och mandelolja.
Opti-MSM för leder,
muskulatur och bättre
upptagningsförmåga.
Dosering:
5 ml (en tesked) innehåller:
150 mg Magnesium.
650 mg Opti-MSM

Dosering:
5 ml (en tesked) innehåller:
150 mg Magnesium
25 mcg Vitamin D3

Dosering:
5 ml (en tesked) innehåller:
150 mg Magnesium.

Rekomenderad användning:
2 teskedar på huden dagligen.

Rekomenderad användning:
1 tesked på huden dagligen.

Rekomenderad användning:
2 teskedar på huden
dagligen.

Rekomenderad användning:
1 tesked på huden dagligen.

200 ml burk
Art nr: BB200

200 ml pumpflaska
Art nr: BLVDM200

200 ml burk
Art nr: BBM200

200 ml pumpflaska
Art nr: BLVD200

HÄLSA

&
MASSAGE

Magnesium kallas ofta “mirakelmineralet”
i kinesisk medicin.
OptiMSM är den enda formen av MSM
som destilleras i hela fyra steg, vilket får
bort alla tungmetaller och orenheter
och garanterar en extremt ren produkt.
MSM är en förkortning av
metylsulfonylmetan, en svavelförening
som finns naturligt i människokroppen.

MAGNESIUM
MASSAGE OLJA

MAGNESIUM
MASSAGE OLJA SENSITIVE

MAGNESIUM
MASSAGE OLJA
+ OptiMSM

OSIMAGNESIUM olja som innehåller
den renaste kvalitetsmagnesium
från Zechsteins sjöbotten. En 100%
naturlig kroppsolja som absorberas
lätt av huden under massage.

OSIMAGNESIUM olja som är
anpassad för känslig hud och
för dem som önskar en lägre
dos magnesium per ml. Samma
sköna formula och massage
egenskaper.

Dosering
2,5 ml (halv tesked) innehåller:
257 mg Magnesium

Dosering
2,5 ml (halv tesked) innehåller:
125 mg Magnesium

Dosering
2,5 ml (halv tesked) innehåller:
257 mg Magnesium
312 mg Opti-MSM

Rekomenderad mängd för daglig
användning.

Rekomenderad mängd för daglig
användning.

Rekomenderad mängd för daglig
användning.

100 ml flaska. Art nr: OIL100
200 ml flaska. Art nr: OIL200

100 ml flaska. Art nr: OILS100
200 ml flaska. Art nr: OILS200

100 ml flaska. Art nr: OILM100
200 ml flaska. Art nr: OILM200

OSIMAGNESIUM olja med tillsatt
Opti-MSM för för leder, muskulatur
och bättre upptagningsförmåga.

MAGNESIUM
GEL
En skön kroppsgel innehållande
OSIMAGNESIUM olja. Den höga
halten magnesium bidrar till
ökad blodcirkulation vid
massage. Lätt att applicera
med den lite fastare konsistensen.
Dosering
10-15 ml (2-3 teskedar) innehåller:
1000-1500 mg Magnesium
Rekomenderas för kroppsmassage.
100 ml flaska. Art nr: GEL100
200 ml flaska. Art nr: GEL200

Varför MSM?
MSM är en skönhetsmineral för vår hud. Det är en organisk svavelförening som finns i alla levande organismer. Den ger många viktiga
funktioner i vår kropp för att immunsystemet ska fungera korrekt.
Minskar träningsvärk
Får bättre ledhälsa & sundare bindväv
Förbättrar återhämtning & motverkar stelhet
Hormonell balans
Ger kroppen enzymaktivitet
Bättre hud - motverkar torrhet och eksem

ÅTERHÄMTNING
AVSLAPPNING

&

Cooling Massage Lotion innehåller renaste kvalitetsmagnesium
i kombination med ingefära, arnika och menthol som ger en skön
kylande effekt. Den förhindrar muskelkramper, ökar blodcirkulationen
och påskyndar muskulaturens återhämtning.

Snabb effekt!
Vår bodylotion och body
butter absorberas snabbt och
används som en vanlig lotion.
Produkterna har en naturlig
fräsh doft av lemongrass, vilket
gör att de passar såväl
kvinnor som män.

Upptag genom huden
Vår hud består av små porer, vilka är öppningar
till de djupare hudlagren. Porerna gör det möjligt
för huden att absorbera aktiva substanser som tex
magnesium. Transdermala tillskott underlättar för
kroppen att snabbt absorbera aktiva ingredienser,
samtidigt som de inte behöver passera genom
matsmältningssystemet.
Detta gör att våra produkter inte upprör magen
eller andra organ. Traditionella kapslar kan vara
mindre effektiva, eftersom de späds ut i magsyran,
där matsmältningsenzymerna kan minska effekten.
Genom att applicera OSIMAGNESIUM på huden
träffar det direkt de problematiska områdena,
vilket resulterar i högre effektivitet.

MAGNESIUM
COOLING MASSAGE LOTION
Hudlotion med magnesium, arnika
och ingefära som kyler och ger
muskulaturen återhämtning och
avslappning vid massage. Naturlig
fräsch doft av menthol.
Dosering
5 ml (en tesked) innehåller:
138 mg Magnesium
Rekomenderad för kroppsmassage och
för ansträngda muskler efter träning.
200 ml flaska.
Art nr: BLCM200

OSIMAGNESIUM
OSIMAGNESIUM
Ooh la la Health & Beauty AB
Fersens Väg 9, 211 42 Malmö. Sweden
Tel: +46 733 400 650
info@oohlala.nu
All products are made in Hungary by Wanadis Kft.
www.osimagnesium.se

