
Често задавани въпроси: 

Защо чувствам леко гъделичкане/изтръпване, когато приложа магнезиевото олио 

върху кожата си? 

 

Тази реакция е нормална и индикира, че клетъчните нива на магнезий в организма са 

ниски. Тъй като молекулата на магнезия е голяма, при усвояването й от кожата може да 

предизвика подобно усещане. Всъщност, това не е алергична реакция към магнезия.  

Друга причина за този дискомфорт е използваното количество върху един участък от 

кожата. Препоръчват се 2-3 впръсквания в една област, до 20 впръсквания на ден. 

Сухата и наранена кожа може да бъде по-чувствителна към олиото. Тази реакция ще се 

успокой, когато нивата на магнезий в организма се нормализират. 

Може да използвате следните техники, за да предотвратите или намалите това усещане: 

* Прилагайте не повече от 2-3 впръсквания върху един и същ участък. Масажирайте 

нежно. 

* Нанасяйте след душ или вана, докато кожата е мокра и порите й са отворени 

* Сменяйте областите на третиране, за да увеличите магнезия в цялото тяло 

* Честата употреба, но в малки количества е ключа към правилното използване на 

спрея. Дори едно впръскване може да е достатъчно за вас. Масажирайте и изчакайте 

минута или повече и чак тогава напръскайте повторно, ако е необходимо.  

* Нанасяйте олиото на места, където това ви е приятно. Веднъж усвоен, магнезият се 

разпространява в цялото тяло, така че не е налице нуждата да се фокусирате върху една 

определена зона. С течение на времето и приложението на спрея, ще откриете, че 

чувствителността към него намалява.  

 

Каква е разликата между различните видове спрей? 

 

Чисто магнезиево олио – подходящ за всеки, включително за деца и по време на 

бременност. Действа като олио, поради хигроскопичните си качества. Концентрацията 

на магнезиев хлорид е 31%. 10 впръсквания от този спрей доставят 150 мг (43% RDA) 

от оптималното количество магнезий, способен да се усвой от тялото. 

 

Спрей за добър сън – с добавени етерични масла от бергамот, градински чай, гроздови 

семена и лайка. Те притежават успокояващ и релаксиращ аромат, който подпомага 

нормалния спокоен сън. Концентрацията на магнезиев хлорид е 28%. 10 впръсквания от 

този спрей доставят 130 мг (38% RDA) от оптималното количество магнезий, способно 

да се усвои от тялото. 

 

Спрей за спортуващи хора – с добавени етерични масла от черен пипер, камфор и 

лимон. Със затоплящ ефект, който подпомага увеличаване притока на кръв и 

клетъчната детоксикация по време на и след спорт. Концентрацията на магнезиев 

хлорид е 28%. 10 впръсквания от този спрей доставят 130 мг (38% RDA) от 

оптималното количество магнезий, способно да се усвои от тялото. 

 

Спрей за здрави стави – с добавени масла от вечнозелени растения и мента, както и 

глюкозамин. Те подпомагат хрущялното здраве и намаляването на възпаленията. 

Концентрацията на магнезиев хлорид е 15%. 10 впръсквания от този спрей доставят 40 

мг (12% RDA) от оптималното количество магнезий, способно да се усвои от тялото. 

Има ли опасност от предозиране с магнезий? 

 



В случаите на приемане на магнезий под формата на олио през кожата и при спазване 

на препоръките за приложение, не се забелязват нежелани реакции. При перорална 

употреба на маслото се наблюдава слабителен ефект. Сериозни проблеми се 

наблюдават единствено когато магнезий се прилага интравенозно.  

 

Съществуват ли противопоказания при лечение с лекарства? 

 

Не съществуват противопоказания за нито един магнезиев продукт, прилаган 

трансдермално. 

 

Може ли да се използва този продукт по време на бременност? 

 

Да. Магнезият е много важен по време на бременността, тъй като бебетата се раждат с 2 

пъти по - високи нива на магнезий в сравнение с тези на калция. Поради тази причина 

те са толкова гъвкави и кожата им е толкова еластична и мека.  

Чистите форми на магнезиевият хлорид са изключително подходящи, дори 

препоръчителни по време на бременност. 

 

 


