
Tiesitkö, että krampit johtuvat lihasten ja
hermoston yhteistyön häiriöstä?
Kramppien perimmäinen syy on nykytutkimuksen mukaan 
hermoston spontaani aktivoituminen mikä aiheuttaa lihak-
sen supistumisen.

Crampexin kaksitehoinen koostumus vaikuttaa lihaksiston 
lisäksi hermostoon ja tekee siitä näin tehokkaamman kuin 
perinteisesti kramppeihin käytetyt pelkät magnesiumvalmis-
teet.  Crampex on yhdistelmä hyvin imeytyvää magne-
siumsitraattia ja kliinisesti tutkittua B-vitamiinikompleksia 
(B12 – B9 – B6 – B2 – B1).

Nyt myös poretablettina! Lue lisää: (apteekin oma
 tuotesivu tai apteq.fi/tuotteet/terveys/crampex/)
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O H J E I ST U S

Apteq-tuotteiden kuvien käyttö
jälleenmyyjien omissa 
sosiaalisen median kanavissa

FA C E B O O K  &  I N S TA G R A M

Crampex julkaisuissa käytetään joko
tuotekuvaa brändilupauksen ja logon 
kanssa01,02,03  tai mainoskuvaa brändilu-
pauksen ja logon kanssa04.

 

K U VAT

Valmiit tuotekohtaiset kuvat voit ladata 
Apteq:n materiaalipankista osoitteesta: 

www.apteq.fi/materiaalit/  

V I E S T I T

Crampexin markkinoinnissa voidaan käyttää 
apuna seuraavia viestejä (viestiä voi käyttää 
vapaavalintaisesti haluamansa kuvan kanssa.)

01  Crampex - Tehokkaampi kuin pelkkä magnesium
Crampex on uusi ainutlaatuinen, vahva ja turvallinen yh-
distelmä hyvin imeytyvää magnesiumsitraattia ja kliinisesti 
tutkittua B-vitamiinikompleksia (B12 – B9 – B6 – B2 – 
B1). Crampexin kaksitehoinen koostumus vaikuttaa lihak-
siston lisäksi hermostoon ja tekee siitä näin tehokkaamman 
kuin perinteisesti kramppeihin käytetyt pelkät magnesium-
valmisteet.

Nyt saatavilla myös kerran päivässä annosteltavana     
appelsiinin ja greipin makuisena poretablettina.

Tutustu tuotteeseen: (apteekin oma tuotesivu tai 
apteq.fi/tuotteet/terveys/crampex/)
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Tiesitkö, että krampit johtuvat lihasten ja 
hermoston yhteistyön häiriöstä?... 

Crampex - Tehokkaampi kuin pelkkä magnesium
... 

Vaivaako krampit?
Krampit voivat liittyä normaalista poikkeavaan tai kovem-
paan liikuntasuoritukseen. Muista juoda riittävästi ja venyt-
tele lihaksia ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen. Huolehdi, 
että syöt monipuolisesti ja saat riittävästi magnesiumia ja 
B-vitamiineja. 

Crampex on uusi ainutlaatuinen, vahva ja turvallinen yh-
distelmä hyvin imeytyvää magnesiumsitraattia ja kliinisesti 
tutkittua B-vitamiinikompleksia (B12 – B9 – B6 – B2 – 
B1).

Lue lisää: (apteekin oma tuotesivu tai 
apteq.fi/tuotteet/terveys/crampex/)

04 Meneekö kramppaamisex?
Krampit voivat liittyä normaalista poikkeavaan tai kovem-
paan liikuntasuoritukseen. Muista juoda riittävästi ja venyt-
tele lihaksia ennen ja jälkeen liikuntasuorituksen. Huolehdi, 
että syöt monipuolisesti ja saat riittävästi magnesiumia ja 
B-vitamiineja. 

Katso vielä Annen vinkki jos menee kaikesta huolimatta 
kramppaamisex                                                                  
(linkki videoon https://youtu.be/lyL_Sxz2_Wc)


