TIENS
Super Calciu Nutritiv

Calciul este cel mai abundent mineral
din organism, fiind responsabil pentru
menținerea parametrilor anatomici și
funcționali ai oaselor și a dinților.
Un nivel adecvat al calciului în sânge
asigură coagularea normală a sângelui
și contracțiile mușchilor scheletici,
precum și funcționarea normală a
sistemului nervos, un somn profund și
o dispoziție echilibrată.

DESCRIERE
Calciul este un element chimic esențial pentru
organism, având rol regulator sau catalizator pentru
numeroase procese metabolice și ﬁziologice, precum
reglarea proceselor antiinﬂamatorii și antialergenice,
esențiale pentru supraviețuirea organismului.

Funcția sa primară este aceea de a forma structura
densă a oaselor și dinților, aportul de calciu în
perioada adolescenței urmând a inﬂuența rezistența
scheletului nostru pentru tot restul vieții. Maximul
masei osoase este atins în jurul vârstei de 30 de ani,
valoare ce se menține până spre 50 ani, începând apoi
să se diminueze.
În cazul unui aport insuﬁcient de calciu se
declanșează procesul de decalciﬁere a scheletului,
care implică creșterea riscului de producere a leziunilor la nivelul oaselor și al articulațiilor, culminând cu
apariția osteoporozei.

Un adult are nevoie de aproximativ 1.000 mg de calciu
pe zi, necesarul ﬁind stabilit în funcție de vârstă și sex.
Pentru prevenirea carenței de calciu, pe lângă
adoptarea unei diete echilibrate, suplimentarea
nutritivă a acestui important mineral este
cvasi-obligatorie.
TIENS a creat o excelentă gamă de suplimente
nutritive pe bază de calciu adaptată diferitelor
necesități ale organismului. Super Calciul Nutritiv
pulbere are o formulă unică, îmbogățită cu vitamine
atent selecționate.
Toate suplimentele nutritive TIENS pe bază de calciu
conțin acest mineral în formă organică ionizată, foarte
ușor asimilabilă de către organism (în proporție de
cca 95%)!

COMPOZIŢIE
Super Calciul Nutritiv TIENS conține o formă de calciu
ionic, cu înaltă biodisponibilitate, obținut din oasele
de bovină. În natură, calciu se regăsește în formă
ionică, aceasta ﬁind singura formă care poate penetra
peretele celular.
Vitaminele incluse în formula produsului facilitează
asimilarea rapidă a calciului la nivel celular. Vitamina
D reglează cantitatea de calciu și fosfor ce va ﬁ
asimilată în sânge la nivelul intestinului subțire.

Deﬁciența vitaminei D reduce cantitatea de calciu
asimilat, chiar și în cazul unei diete bogate în calciu,
efectul ﬁnal ﬁind, inevitabil, demineralizarea oaselor.
Vitamina C este un puternic antioxidant ce asigură
protecție împotriva efectelor degenerative ale
radicalilor liberi.
Vitamina A acționează sinergic împreună cu vitamina
C, potențând efectul de neutralizare a radicalilor
liberi, cauză a procesului de îmbătrânire celulară.
Totodată, vitamina A accelerează producția de
colagen, previne pierderea fermității pielii și
stimulează metabolismul celular.

BENEFICII
Calciul combinat cu vitamina D menține
sănătatea oaselor și a dinților, având rol de
prevenire a osteoporozei. Ambele dețin un
rol esențial în funcționarea normală a
sistemului muscular.
Calciul susține funcționarea corectă a
sistemului nervos, are puternic efect
antialergenic și antiinﬂamator.

Vitaminele A și C mențin sănătatea pielii,
părului și unghiilor și previn îmbătrânirea.

Vitamina D întărește sistemul imunitar.

ADMINISTRARE
A se consuma zilnic, ½ - 1 plic dizolvat în 100 ml de apă
călduță (cca 40° C), cu 30 de minute înainte de masă
(preferabil în a doua parte a zilei).

Pentru mai multe detalii, contactați Partenerul TIENS
care v-a oferit această broșură:

S.C. Tianshi Grup Co SRL,
Bd. Ghencea 43B, et. 3,
061692, Bucureşti, România
Tel.: 021 74 62 888
Fax: 021 74 54 888
E-mail: oﬃce@tiens.ro
www.tiens.ro

