
PROSPECT

Ca+Mg+Zn+D3+Se
SUPLIMENT ALIMENTAR CU ÎNDULCITOR

Greutate netă 72 g

INGREDIENTE/COMPRIMAT: Carbonat de cal ciu, 
agenți de încărcare: izomalt, celuloză microcris-
talină, amidon de porumb și polivinilpirolidonă 
K30, oxid de magneziu, agenți antiaglomeranți: 
stearat de magneziu vegetal și acid stearic vege-
tal, VitaCa B (amestec din ascorbat de calciu și 
bor),  aromă de portocale, Vita MK7/ vitami-
na K2 naturală, oxid de zinc, L-selenometionină 
(pe suport de fosfat dicalcic), îndulcitor: sucralo-
ză, sulfat de mangan monohidrat, colecalciferol, 
ulei esențial de mentă.

MOD DE UTILIZARE: Copii între 4 și 12 ani: 1 com-
primat pe zi.
Copii peste 12 ani și adulți: câte 1 comprimat 
de 2 ori pe zi. La copii, se recomandă consulta-
rea medicului pediatru pentru ajustarea dozei.

EFECTE: Ca+Mg+Zn+D3+Se reprezintă o 
formulă echilibrată ce conține nutrienți esen-
țiali pentru menținerea sănătății și funcționarii 
normale a sistemelor și aparatelor organismului.

CARACTERISTICI: Calciul este mineralul prezent 
în cantitatea cea mai mare în corpul uman și în-
deplinește numeroase funcții importante. Cal-
ciul este necesar pentru menținerea sănătății sis-
temului osos și a sănătății dinților, contribuie la 
funcționarea normală a sistemului muscular. De 
asemenea, calciul contribuie la coagularea nor-
mală a sângelui, la metabolismul energetic nor-
mal, la o neurotransmisie normală, la funcționa-
rea normală a enzimelor digestive.
Magneziul este un nutrient esențial care repre-
zintă un cofactor pentru 300 de enzime impli-
cate în procese biologice. Magneziul contribuie 
la reducerea oboselii și epuizării, la funcționarea 
normală a sistemului nervos și muscular, la men-
ținerea sănătății sistemului osos, la procesul de 
diviziune celulară, la sinteza normală a proteine-
lor, menținerea sănătății dinților. Magneziul este 
un mineral cheie pentru construcția și creșterea 
oaselor și a dinților. O mare cantitate de mag-
neziu este mobilizată în timpul contracției mus-
culare. De aceea, sportivii au nevoie de o doză 
dublă de magneziu pentru satisfacerea aportului 
zilnic. Dozele de magneziu sunt crescute, de ase-
menea, în cazul femeilor însărcinate, precum și al 
persoanelor în vârstă, care trebuie să aibă o die-
tă bogată în magneziu pentru a evita probleme-
le cu sistemul osos și pierderea masei musculare
Vitaminele K  reprezintă un grup de vitamine 
liposolubile esențiale pentru organism,  întrucât
contribuie la coagularea normală a sângelui și 
la menținerea sănătății sistemului osos. Vitami-

  aerenițnem urtnep ălaițnese etse ălarutan 2K an



unei structuri osoase puternice datorită faptului 
că activează o proteină numită osteocalcin, im-
portantă pentru utilizarea calciului în construi-
rea unei matrici osoase sănătoase. 

VitaCa B este un amestec mineral de ascorbat de 
calciu și bor. Borul reglează activitatea aparatului 
uro-genital, funcțiile cerebrale, activitatea siste-
mului osos, multe procese metabolice, precum și 
eliminarea radicalilor liberi din organism.
Vitamina C contribuie la formarea normală a 
colagenului pentru funcționarea normală a sis-
temului osos, a ligamentelor și a dinților.
Vitamina D contribuie la menținerea concen-
trațiilor normale de calciu în sânge și la absorb-
ția/utilizarea normală a calciului și fosforului. 
Zincul, magneziul, vitamina K și vitamina D 
contribuie la menținerea sănătății sistemului 
osos.
Magneziul și vitamina D sunt necesare pentru 
menținerea sănătății dinților.
Manganul contribuie la menținerea sănătății 
sistemului osos, la formarea normală a țesutu-
rilor conjuctive, la metabolismul energetic nor-
mal și la protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ.
Seleniul contribuie la funcționarea normală a 
sistemului imunitar, la protejarea celulelor îm-
potriva stresului oxidativ, la funcționarea norma-
lă a glandei tiroide, la spermatogeneza normală. 
De asemenea, seleniul contribuie la menținerea 
sănătății părului și a unghiilor.

ATENŢIONĂRI:
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o  
dietă variată și echilibrată și un mod de viață
sănătos. În cazul unor afecţiuni cronice sau 
al urmării unui tratament medicamentos, sfatul 
medicului este absolut necesar înaintea adminis-
trării acestui produs.  Nu este recomandat per-
soanelor alergice la oricare dintre componentele 
produsului. Contraindicat persoanelor cu hiper-
calcemie. Nu conține gluten, lactoză, grăsimi, 

-
nistrarea  în timpul sarcinii sau alăptării se face 
numai la recomandarea medicului. A nu se lăsa la 
îndemâna ș -
liza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. A 
nu se depăși doza recomandată pentru consumul 

ambalajul original, ferit de umiditate și lumină.

PREZENTARE: cutie cu 3 blistere a 10 comprima-
te masticabile.
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