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Korzyści zdrowotne magnezu
Równowaga cuKRu we KRwi
Magnez pomaga kontrolować poziom insuliny w organizmie i może 
zapobiegać skokom cukru we krwi. odgrywa również ważną 
rolę w kontrolowaniu ciśnienia krwi, zapobiegając występowa-
niu nadciśnienia, szczególnie w połączeniu z wystarczającą ilością 
potasu w diecie. działa to tak: kontroluje stres, który może podnieść 
poziom insuliny i poprawia ogólne ciśnienie krwi, które gdy jest 
poza kontrolą, zwiększa oporność na insulinę i może powodować 
łatwiejsze występowanie cukrzycy typu 2.

DepResja
Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mózgu 
i regulacji nastroju. Badania wskazują, że bez wystarczającej ilości 
magnezu jesteś bardziej podatny na depresję. w jednym badaniu 
z udziałem ponad 8,000 osób naukowcy odkryli, że osoby w wieku 
65 lat i starsze o najniższym spożyciu magnezu mają o 22 proc. pod-
wyższone ryzyko wystąpienia depresji.

niepoKój
Nikt nie lubi być niespokojny. Jeśli zauważysz, że często jesteś 
w tym stanie, możesz spróbować zwiększyć spożywanie magnezu. 
Niski poziom magnezu przypisuje się wzrostowi lęku. według 
badań dieta uboga w magnez zmienia rodzaje bakterii obecnych 
w jelitach i zmienia zachowania oparte na lęku.

ZDRowie seRca
Badania wskazują, że nawet nieznacznie obniżony poziom 
magnezu może powodować poważne zmiany w funkcjonowa-
niu serca, naczyń krwionośnych, komórek krwi i innych tkanek. 
Magnez ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowa-
nia elektrycznego i mechanicznego w tkankach, takich jak nerwy 
i mięśnie (takie jak serce) oraz naczynia krwionośne.

MigReny
Badania wykazały, że niski poziom magnezu w mózgu jest 
widoczny podczas ataku migreny. Jedno z badań wykazało, 
że regularne przyjmowanie magnezu zmniejsza częstotliwość 
ataków migreny o nieco ponad 41 proc. inne badanie wykazało, 
że codzienne przyjmowanie suplementu magnezu może pomóc 
w zapobieganiu migrenie miesiączkowej.

naturalne źródła magnezu
cZeKolaDa
Tak, ale tylko i wyłącznie gorzka. Nie łudźmy się, że mleczna 
tabliczka wpłynie na koncentrację i poprawi pracę mózgu. 

Magnez w ilości, która jest nam potrzebna, znaj-
dziemy w gorzkiej czekoladzie o zawartości mini-

mum 75 proc. kakao. w tej formie magnez szcze-
gólnie poleca się kobietom w ciąży, które w trze-
cim trymestrze często cierpią z powodu jego nie-

doborów.

AwokAdo
Znane ze swoich niekwestionowanych warto-
ści odżywczych, łatwo przyswajalnego białka. Jest 

bogatym źródłem antyoksydantów, w tym także 
magnezu. Najprostsza zdrowa przekąska z awokado 

w roli głównej – przekroić owoc wzdłuż na pół, wydrą-
żyć pestkę, obrać ze skóry, skropić sokiem z cytryny, posolić 
(polecam różową sól himalajską) i od razu zjeść!

pestKi Dyni
To fantastyczne źródło witamin i minerałów. Jest w nich 

tak dużo magnezu, że garść pestek dyni pokrywa nie-
mal w 100 proc. dzienne zapotrzebowanie na ten 
pierwiastek. inne nasiona i orzechy (jak migdały, 
nasiona słonecznika, orzechy brazylijskie czy sie-
mię lniane) również zawierają magnez, ale nie jest 
go tak dużo jak w pestkach dyni.

KasZa gRycZana
warto zapamiętać, że kasza gryczana to potężny 

zastrzyk magnezu i witamin z grupy B. Jeśli więc 
nie jesteśmy w stanie zrezygnować z codziennej kawy, 

włączmy do jadłospisu kaszę gryczaną.

Banany
dostarczają 
mózgowi energii 
i wspomagają pracę 
układu nerwo-
wego, m.in. dzięki 
dużej zawartości 
magnezu. To zdrowa 
przekąska, która 
pomoże nam się sku-
pić w ciągu dnia, 
poprawia pamięć 
i koncentrację, 
a po treningu wspo-
maga regenerację 
organizmu.

Magnez – niezbędny minerał

ruchy mięśni, utrzymanie genów i two-
rzenie białek.

Jest to jeden z siedmiu niezbędnych 
makro minerałów, które należy spożywać 
codziennie w dużych ilościach – 100 mili-
gramów lub więcej. w naszym ciele prze-
chowujemy około 25 gramów magnezu, 
z czego ponad 50 proc. jest magazynowane 
w układzie kostnym. reszta idzie w mię-
śnie, tkanki miękkie i płyny ustrojowe.

Niestety, badania wskazują, że około 
50 proc. ludzi w europie i USA otrzy-

muje znacznie mniej niż zalecaną ilość 
magnezu. ważne jest, aby wiedzieć, 
że poziom magnezu w glebie jest niższy 
niż kiedyś. Ponadto stosowanie w wodzie 
substancji chemicznych, takich jak fluor 
i chlor, sprawia, że magnez jest mniej 
dostępny. Ponadto codzienne spożywa-
nie cukru i kofeiny powoduje również 
wyczerpanie zapasów magnezu w orga-
nizmie, a  jeśli prowadzimy stresujące 
życie, prawdopodobnie mamy niedo-
bór magnezu.

Niedobór magnezu może prowadzić 
do szeregu przewlekłych problemów zdro-
wotnych. Aby wymienić tylko kilka to: 
niedobór wapnia, zły stan serca, osłabie-
nie, lęk i wysokie ciśnienie krwi. Możemy 
również dodać do listy cukrzycę typu 2, 
problemy z oddychaniem, zmęczenie, słabą 
pamięć i zamieszanie.

ile MagneZu potRZeBujesZ?
Zapotrzebowanie na ten pierwiastek 
zależne jest od wieku i płci, u kobiet jest 

O
prócz nocnych skurczów mię-
śni łydek, niedobór magnezu 
powoduje kłopoty z kon-
centracją, chroniczne zmę-
czenie, bóle głowy, spadek 

odporności, wypadanie włosów, łamli-
wość paznokci.

Przyczyną niedoboru magnezu jest 
najczęściej nieprawidłowa dieta. Z kolei 
taka bogata w magnez może wyelimino-
wać ryzyko zawału serca oraz zmniej-
szyć o jedną trzecią ryzyko zachorowa-
nia na cukrzycę. Magnez jest ściśle zaan-
gażowany w ponad 600 reakcji w orga-
nizmie, w tym w metabolizm żywności, 
przekazywanie impulsów nerwowych, 
syntezę kwasów tłuszczowych i białek, 

nieco niższe niż u mężczyzn. według naj-
nowszych norm ustalonych przez insty-
tut Żywności i Żywienia w warszawie 
dzienne dobowe zapotrzebowanie przed-
stawia się następująco: 

dzieci od 1-3 lat – 80 mg, dzieci od 3-9 
lat – 130 mg, chłopcy od 10-18 lat – 
240-410 mg, dziewczęta od 10-18 lat 
– 240-360 mg, kobiety – 310-320 mg, 
mężczyźni – 400-420 mg, kobiety cię-
żarne – 360-400 mg, kobiety w okre-
sie laktacji – 320-360 mg.

Magnez nazywany jest 
często bio pierwiastkiem 
życia. Odpowiada 
za prawidłowe działanie 
układu nerwowego, 
układu krążenia, buduje 
układ odpornościowy i pełni 
rolę aktywatora ponad 300 
enzymów.
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