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Verklaring  
Zechstein Inside® kwaliteit magnesium chloride 

 
 

Omtrent authenticiteitsvragen aangaande “Zechstein magnesium” in de wellness/cosmetische/medische markt 

(o.a. magnesium olie, magnesium vlokken, etc.) volgt hier een verduidelijking. Momenteel wordt vaak de term 

Zechstein cq Nederlandse mijn / bron genoemd of zelfs de Zechstein mijn in Nederland als bron aanduiding voor 

meerdere consumenten (merk) producten. De verklaring op de Nedmag Wellness pagina: 

https://www.nedmag.nl/markten-en-toepassingen/voeding-gezondheid/health-wellness, vermeldt de basis van de 

geborgde authenticiteit: 

 

Magnesiumchloride wordt in toenemende mate gebruikt voor cosmetische, medische en wellness doeleinden. Het 

is een belangrijk ingrediënt in tal van (natuurlijke) cosmeticaproducten en in zoutbaden. De “Zechstein 

Inside®”- kwaliteit is speciaal ontworpen voor huidverzorging. De “Zechstein Inside®”- kwaliteit wordt volgens 

het “Zechstein Inside®” batchprotocol geproduceerd, wat de hoogste natuurlijke kwaliteit magnesiumchloride 

garandeert, en verzekert dat het product voldoet aan de veiligheidseisen voor gebruik op de huid van de EU 

cosmeticarichtlijn (Richtlijn (EC) Nr 1223/2009)). Nedmag geeft uitsluitend goedkeuring dat haar 

magnesiumchloride-producten worden gebruikt voor topische, cosmetische en medische toepassingen, wanneer 

deze volgens het “Zechstein Inside®” batchprotocol zijn geproduceerd. “Zechstein Inside®” producten worden 

gedistribueerd door onze partner Zechstein Minerals BV in de markt voor topische, cosmetische en medische 

toepassingen. Kijk voor meer informatie op http://www.zechsteininside.com. 

 

Om deze boodschap beter bekend te maken hebben we deze deelbare verklaring opgesteld.  
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Achtergrond 

De Zechstein mijn/bron van Nedmag is de enige mijn/bron in Nederland en in het gehele Zechstein gebied die 

rechtstreeks en gericht puur natuurlijke magnesiumchloride produceert. Voor de topische humane toepassingen is 

een aparte selectie en borgingsprocedure gezamenlijk ontwikkeld. Dit zogenoemde Zechstein Inside® batch 

protocol (ZI protocol) is mede ontwikkeld om de markt van een betrouwbare herkenbare topische kwaliteit te 

voorzien. Het protocol voorziet, naast analyse van het eindproduct, in beoordeling en monitoring van het gehele 

productie proces. Het ZI protocol borgt daarmee het gehele proces incl. GMP en HACCP zaken en is geëvalueerd 

door een geautoriseerde assessor. Selectie, monitoring en analyse uit meerdere winningsputten van de Zechstein 

bron in combinatie met de geplande en aparte productie, middels dit protocol, garandeert de borging voor 

cosmetische en medische toepassingen. 

 

Deze procedure dient door de bron zelf (Nedmag / Zechstein Minerals) te worden uitgevoerd. Het is onjuist en kan 

niet worden toegestaan dat een magnesium chloride product met een analyse achteraf, op andersoortig materiaal, 

wordt aangewend voor humane / topische toepassingen. Met andere woorden; claims in de markt die suggereren 

dat anders verkregen magnesiumchloride materiaal de zelfde oorsprong heeft als het Zechstein Inside® materiaal, 

zijn onjuist. 

 

Daarnaast nemen Nedmag en Zechstein Minerals hun verantwoordelijkheid in de verdere ontwikkeling van alle 

topische toepassingen (van bad tot therapie) en ondersteunen daartoe wetenschappelijk research en 

ontwikkelingen. De gezamenlijke inspanningen en daarbij behorende aansprakelijk- en verantwoordelijkheden 

hebben onze hoogste prioriteit. Onduidelijkheid omtrent de authenticiteit cq origine van magnesiumchloride uit de 

Zechstein bron of uit Nederland moet worden voorkomen. Het gebruik door distribiteurs van het Zechstein Inside® 

logo zullen we blijven aanmoedigen als ondersteuning van dit beleid. We roepen dan ook een ieder op met vragen 

omtrent de authenticiteit van een aangeboden product contact met ons te zoeken. 
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