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1. Propriedades
 Conhecido também como di-magnésio malato, o magnésio dimalato é uma forma de 
magnésio que é facilmente absorvida pelo organismo devido a sua alta biodisponibilidade.
 Trata-se de um suplemento de magnésio produzido através da combinação de 
magnésio com ácido málico, que é capaz de suplementar o magnésio deficiente no organismo 
de forma satisfatória. A combinação com o ácido málico transforma o suplemento em um 
composto orgânico que é mais facilmente absorvido pelo corpo do que o magnésio elementar, 
que é a forma inorgânica da substância. O magnésio dimalato tem como principal vantagem ser 
absorvido antes que os efeitos colaterais indesejados, como a diarreia, sejam observados.
 O produto também fornece outros benefícios relacionados à presença de ácido málico, 
como a quelação de metais potencialmente tóxicos (processo através do qual toxinas como 
metais nocivos à saúde podem ser removidos do corpo) e como suporte à produção de energia 
para as células.
 Como aumenta a absorção do mineral, o magnésio dimalato pode ser usado para 
garantir que todas as funções metabólicas envolvendo o magnésio sejam realizadas pelo 
organismo. Além disso, atua na prevenção e no alívio de doenças, como a fibromialgia, dores 
musculares, fadiga e prisão de ventre.
 As células do nosso corpo dependem de energia na forma de trifosfato de adenosina 
(ATP), e para potencializar o metabolismo energético tanto o ácido málico quanto o magnésio 
estimulam a produção de ATP e fornecem energia para as células realizarem suas funções vitais.
 Alguns estudos indicam que pessoas com condições como fibromialgia e síndrome da 
fadiga crônica não produzem quantidades suficientes de ATP, portanto a suplementação com 
magnésio dimalato pode auxiliar no tratamento dessas doenças.
 Suas propriedades terapêuticas também contribuem para converter os alimentos em 
nutrientes para o corpo, sendo essencial para formação e manutenção de ossos, músculos e 
nervos.

2. Indicações
 - Auxilia na formação de ossos e dentes;
 - Auxilia no funcionamento muscular e neuromuscular;
 - Auxilia na diminuição da dor ligada à fibromialgia;
 - Nutrição e suporte às reações enzimáticas;
 - Produção de energia celular;
 - Desintoxicação.
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7. Precauções
 Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
 Após aberto consumir em até 60 dias.
 Este produto não é um medicamento.
 Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos.
 Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
 Mantenha fora do alcance de crianças.

8. Referências bibliográficas
 Material do fabricante – Sorocaps.

6. Análise Nutricional

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Por porção de 3,3 g; (2 cápsulas)

Quantidade por porção % VD (*)
Valor energético               13 kcal = 54 kJ    1%

Gorduras totais       1,2 g                 2%

Gorduras saturadas           0,2 g       1%

Proteínas                  0,5 g             1%

Magnésio            350 mg         135%
Não contém quantidade significativa de carboidratos, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal e 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.

3. Ingredientes
 Magnésio dimalato, óleo de girassol, emulsificante lecitina de girassol e glaceante cera de 
abelha.
 Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina e corantes óxido 
de ferro amarelo, óxido de ferro preto, carmim e dióxido de titânio.

NÃO CONTÉM GLÚTEN

4. Recomendação de uso
 Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia.

5. Apresentação
 Cápsulas de 1650 mg cada. Conteúdo por cápsula: 1200 mg.


