Ca + Mg + Zn + Vitamina D3 (30/50/120 comprimate)

Acest supliment alimentar, prin aportul de calciu, magneziu și zinc, previne tulburările asociate
organismului la acţiunea factorilor patogeni.
Ingrediente / 2
comprimate

Calciu (carbonat de calciu) - 800 mg (100% DZR*),
Magneziu (oxid de magenziu) - 400 mg (107% DZR*),
Zinc (gluconat de zinc) - 20 mg (200% DZR*),
Vitamina D3 (colecalciferol) - 10 mcg (400UI) / (200% DZR*).
*Procent din Doza Zilnică Recomandată (Conform directivei 2008/100/EC)

Mod de utilizare

Oral, câte un comprimat de 2 ori pe zi, după mese.

Informaţii despre
produs

Calciul, magneziul și zincul sunt printre cele mai importante minerale constitutive ale corpului uman. Calciul și magneziul fac parte din structura sistemului osos și sunt minerale
esenţiale pentru funcţionarea sistemului nervos, muscular și cardiocirculator.
Aproape întreaga cantitate de calciu din organism se găsește în oase și dinți.
Calciul menține oasele puternice și dinții sănătoși. Reduce riscul pierderii osoase și al fracturilor. Contribuie la menținerea ritmului cardiac, contribuie la transmiterea normală a impulsurilor nervoase, la funcționarea normală a enzimelor digestive ș
Magneziul contribuie la menținerea sănătății sistemului osos și a dinților, la funcționarea
normală a sistemului muscular, a sistemului cardiovascular, la menținerea sănătății psihice.
Ajută la arderea grăsimilor și la producerea de energie. Zincul are acţiune imunostimulatoare,

Atenţionări

Zincul ajută la întreținerea sistemelor enzimatice și a celulelor, contribuie la sinteza normală a
proteinelor și formarea colagenului. Reglează contractibilitatea mușchilor, menține echilibrul
acido-bazic în organism, contribuie la funcția cognitivă normală. Vitamina D3 contribuie la
menținerea concentrațiilor normale de calciu în sânge și la absorbția normală a calciului și
fosforului, la menținerea sănătății sistemului osos, muscular și a sănătății dinților.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă sănătos.
În cazul unor afecţiuni cronice sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. A se păstra la temperaturi sub
25°C, în ambalajul original, ferit de umiditate și lumină. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A
nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se utiliza după data de expirare
înscrisă pe ambalaj. Suplimentul este contraindicat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. Suplimentul este contraindicat persoanelor cu hipercalcemie.

