
Veel gestelde vragen Women’s Magnesium 
 
Bij welke verschijnselen kan ik dit product gebruiken? 
Women’s Magnesium is een natuurlijk product en bevat 100% zuiver magnesiumcitraat. Women’s 
Magnesium helpt bij vermoeidheid, zorgt mede voor een goede weerstand en is goed voor de 
werking van de spieren en het zenuwstelsel. Women’s Magnesium draagt tevens bij aan de 
instandhouding van sterke botten en tanden. Kortom, een goede aanvulling op je gezondheid! 
 
Hoe moet ik dit product gebruiken? 
Neem elke dag 1 capsule in met wat water. Het maakt niet uit op welk tijdstip je de capsule inneemt, 
zorg er wel voor dat je dit dagelijks op hetzelfde tijdstip doet. Heb je moeite de capsule door te 
slikken? Breek de capsule dan en neem het poeder in met bijvoorbeeld wat yoghurt of vla.  
 
Wanneer merk ik resultaat? 
Dit is heel verschillend en afhankelijk van meerdere factoren,  zoals hoe gevoelig je bent of je 
darmopname. Care for Women geeft in haar advisering altijd aan het supplement minimaal 6 weken 
te gebruiken. De ervaring heeft geleerd dat een grote groep vrouwen soms pas na 4 of 5 weken 
begint te reageren op supplementen omdat het lichaam meer tijd nodig heeft. Dit heeft te maken 
met je darmfunctie.  
 
Hoe lang achtereen mag ik dit supplement gebruiken? 
Women’s Magnesium kun je gebruiken zolang je het nodig hebt. Er zijn vrouwen die dit product jaren 
blijven gebruiken. 
 
Kan ik het product samen met andere supplementen van Care for Women gebruiken? 
Ja, de producten van Care for Women zijn zo ontworpen dat ze met elkaar te combineren zijn. De 
producten kunnen niet onbeperkt met elkaar gecombineerd worden, houd rekening met maximaal 2 
verschillende producten tegelijkertijd. Pas echter wel op met het gebruik van producten van andere 
merken naast de producten van Care for Women. Overleg regelmatig met je Care for Women 
specialiste over de beste combinatie van supplementen voor jouw situatie.  
 
Kan ik het product in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken? 
Raadpleeg hiervoor de bijsluiter van het geneesmiddel dat u gebruikt. Bij twijfel overleg dan met uw 
behandelend arts. 
 
Zijn de producten volledig natuurlijk en niet getest op dieren? 
Ja, voor de producten van Care for Women wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
grondstoffen en de producten worden niet getest op dieren. Bovendien heeft Care for Women 
ervoor gekozen de Women’s Magnesium te capsuleren in een vegetarische capsule, zodat ook dit 
volledig natuurlijk is.  
 
Hoe wordt de kwaliteit en werking van de producten gewaarborgd? 
Care for Women vindt kwaliteit erg belangrijk. De producten worden in Nederland gemaakt volgens 
strenge voorschriften. Er wordt gebruik gemaakt van een clean room en het ISO 22001 certifictaat. 
Ook de HACCP richtlijnen worden strikt nageleefd. 
 
Bovendien beschikt Care for Women over een netwerk van specialisten die praktijkervaring opdoen 
met de producten. Zij leren ons hoe de producten werken en wat er verbeterd kan worden. Op basis 
van die praktijkervaringen blijft Care for Women haar producten continu verbeteren.  
 
 
 



Wanneer mag ik het product niet gebruiken? 
Gebruik Women’s Magnesium niet wanneer je in het verleden een allergische reactie hebt gekregen 
op een van de bestanddelen.  
 


