
Maailma puhtaimast allikast

Puhtaimast allikast maailmas 
Kõik Zechsali tooted kannavad logo 

“Zechstein inside”. See logo garanteerib, 

et magneesium on pärit Hollandist 

Zechstein allikast, mis on puhtaim magneesiumi allikas 

maailmas.

Magneesiumi kristallid ammutatakse soolakihtide vahelt 1600 

m sügavuselt. Kontsentreeritud magneesium on tekkinud iidses 

meres 250 miljonit aastat tagasi Zechstein mere aurustumise 

tõttu. Tänapäevani seisis see allikas puhtaima kontsenteeritud 

magneesiumiga, puutumata keskkonnasaastest. Zechsali 

tooted pakendatakse otse allika kõrval.

Zechsal ... väärtuslik avastus!
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Puhas magneesium



Zechsali tooted
Zechsal vannihelvestega üldvann või jalavann on midagi 

täiesti erilist. Puhas kontsentreeritud magneesium imendub 

vanniveest naha kaudu kehasse. Sama teed pidi juhitakse kehast 

jääkained välja. Nii hoolitseb Zechsal sügava lõõgastuse eest, 

annab pehme sileda naha ja hea une!

Magneesiumiõli sobib hästi eelkõige igapäevaseks 

kasutamiseks lihaskrampide ja lihasvalude kiireks 

leevenduseks. Spreipudeliga on õli hea doseerida. Kuna õli on 

väga kõrge magneesiumi sisaldusega, kulub seda vähe. Seda 

toodet me pakume erinevate suurustega pudelites aga ka sport 

spreina, mida on lihtne kaasa võtta.

Kehageeli saab nahaprobleemide korral kasutada lisaks 

vannihelvestele. Kehakreem on välja töötatud spetsiaalselt 

igapäevaseks kuiva ja ärritatud naha hoolduseks.

Zechsal šampoon sobib eriti hästi jõuetutele ja väsinud juustele 

või ärritunud peanahale.

Zechsali tooteid ei testita 

loomade peal ja need ei 

sisalda säilitusaineid ning 

on 100% looduslikud. 

Nii võtab Zechsal endale 

vastutuse õiget asja 

ajada.

Mis on selle taga?
Zechsali toodetes sisalduv toimeaine magneesiumkloriid on 

hapniku ja vee järel kolmas eluks vajalik aine. Magneesium 

mängib olulist rolli energia tootmisel, südamerütmi 

hoidmisel ja lihasfunktsioonides. Paljud inimesed kannatavad 

magneesiumipuuduse all. Tänapäeva toidus on magneesiumi 

osakaal järjest väiksem, isegi tasakaalustatud toitumisel ei saa 

garanteerida piisavat magneesiumi omastamist.

Kõige parem magneesium
Zechsal imendub naha kaudu ja liigub rakkudesse sinna 

kuhu vaja. Tableti ja tilga kujul magneesium peab läbima 

seedekulgla, mistõttu magneesium ei imendu väga hästi. Kui 

midagi üldse imendub, siis võib tulla ette kõrvaltoimeid nagu 

mao vaevused või kõhulahtisus. Zechsal sisaldab kehaomast 

magneesiumkloriidi. Samal ajal kui teised 

magneesiumivormid on vaja maos ringi 

töödelda, saab Zechsal toimida tervistavalt 

otse, ilma energiakadudeta.

Rohkem energiat

Liikuvad lihased ja 
liigesed

Kosutav uni

Sügav lõõgastus

Ilus nahk


