
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

МАГНЕЗИЕВ ДЕТОКС 40 g.  ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате Магнезиев Детокс, 

тъй като тя съдържа важна за Вас информация. 

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси можете да ги зададете на Вашия лекар или

фармацевт, също и на страницата на „Хелианти“® ООД (www.heliantheae.bg).

Какво съдържа тази листовка: 

1. Какво представлява Магнезиев Детокс® и за какво се използва

2. Как да приемате Магнезиев Детокс®

3. Как да съхранявате Магнезиев Детокс®

4. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МАГНЕЗИЕВ ДЕТОКС® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

„Магнезиев Детокс“® представлява смес от магнезиеви съединения, бял прах, които имат 
алкализиращи и окислителни свойства. Формулата постига пречистване на червата и кръвта на 

човешкия организъм от активни радикали, продукти на обмяната на веществата на патогенни 

за човека бактерии и гъбички.  Живеем  в силно замърсена жизнена среда, с много химикали, 

присъстващи ежедневно във въздуха, водата и храната ни, както и всекидневния стрес; тези 

фактори силно подкиселяват вътрешната среда на човека. Магнезият, като елемент, 

алкализира и нормализира средата, необходима за хомеостазата и биохимичните процеси у 

човека. Допринася за нормалното функциониране на мускулите, сърцето и нервната система. 

Продуктът се приема във воден разтвор, с което се осигурява дезинфекция на целия 

храносмилателен тракт: от устата, през стомаха и дванадесетопръстника, към червата. Постига 

се достъп на магнезия през чревната лигавица към кръвта, увеличава се перисталтиката на 

червата и се доставя магнезий за пълноценното функциониране на мускулната и опорно-

двигателната система.  

Тази формула е незаменима при метеоризъм, халитоза (лош дъх) и констипация.  

„Магнезиев Детокс“® осигурява допълнително пречистване на червата и кръвта след 

противопаразитно лечение, за предотвратяване на бактериални ферментации в червата. 



2. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МАГНЕЗИЕВ ДЕТОКС®

Възраст Деца от 3 -

месечна до 13-

годишна 

Възрастни 

Прием 2 пъти 

дневно, 10 

мин преди 

хранене 

0,1 – 1,15 g. (1/8 

ч.л.), 

разтворени в 

супена лъжица 

вода. 

0,300-0,400 g. 

(1/4 ч.л.), 

разтворени в 

150 мл.  вода. 

Пълният курс на детоксикация за възрастни е 40 гр. – непрекъснат прием от 30 дни; за деца

приемът е 20 гр. – непрекъснат прием за един месец.  Разрешен е приемът за възрастни от

два последователни месеца и обща доза от 80 гр. (две опаковки), след което се препоръчва

прекъсване от 1 месец. 

3. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МАГНЕЗИЕВ ДЕТОКС®

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Да се съхранява на тъмно, при температура под 25 °C. 

4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Магнезиев Детокс®

 Магнезиева матрица

 Магнезиев карбонат

 Магнезиев оксид

Магнезиев Детокс® е бял прах, трудно разтворим във вода, при употреба се получава 

суспензия. Не съдържа тежки метали и вредни за човешкия организъм съединения. 

Оригиналните опаковки са в контейнер (PET), 150 мг. 

Притежател на патента и разрешителното за употреба:

„Хелианти“® ООД, ул. „Добротич“ №19, 1330, София, България

Телефон: +359 877 720 274

Интернет адрес: heliantheae.bg

Производители:

За „Хелианти“® ООД - „Флай Фиш“ ЕООД, София, България

https://heliantheae.bg/





