
ТИЕНС  
КАЛЦИЙ 

От Природата 
За Теб



Естествен, 
безопасен,  
лесно усвоим

Едно пътуване 
за цял живот. 
За растежа ни не е достатъчно да имаме добри 
гени. Най-богатият елемент в човешкото тяло е 
калцият. Подходящите нива на калций правят 
костите силни и зъбите здрави, също така осигу-
ряват правилното съсирване на кръвта. Поддър-
жането на нужните нива на този важен минерал 
ще ви позволи да се насладите на добре работещи 
мускули и ефективен енергоотделящ метаболизъм. 

За децата калцият е един от най-основните компоненти на 
балансираното развитие. Подходящият прием на калций 
в детството може пряко да повлияе на ръста, който ще 
достигне възрастният. Много важен ефект при храни-
телния режим, богат на калций, също така са здравите зъби 
и правилната невротрансмисия.

Жизненият цикъл, прави жените на средна възраст подат-
ливи на Остеопороза. Когато костната маса намалее до 
определена степен, целостта на костната структура може да 
бъде подложена на по-голямо натоварване и дори мини-
мално, външно въздействие може да доведе до фрактура. 
Един богат на Калций хранителен режим от ранно детство 
до зряла възраст,  Калциева добавка от добър органичен 
източник, какъвто е калциевият хидроксиапатит, могат да 
помогнат да се избегнат такива проблеми.



Уникален Калциев 
Хидроксиапатит за добро здраве
 
Продуктовата линия на TIENS с Калций, съдържа уникален 
калциев хидроксиапатит, който се извлича от органични 
източници. Неговата уникална, ензимно получена формула 
на Калций на прах му дава висока абсорбционна способ-
ност. Проучванията показват, че калциевият хидроксиапа-
титен комплекс е по-ефективен за поддържането на костната 
маса, както и за предотвратяването и забавянето на костна 
загуба в сравнение с традиционните източници на калций, 
като калциев карбонат. Калциевият хидроксиапатит съдържа 
лесно усвоими минерали и други фактори/съставки, които 
естествено се съдържат в здравите кости, като: 

•	 макроминерали	калций, магнезий и фосфор;

•	 микроелементи: бор, цинк, мед и селен;

•	 фактори	за	растежа	на	костите, за които се смята, че 
допринасят за благоприятния ефект на калциевия 
хидроксиапатит;

•	 колаген	тип	1, преобладаващият вид колаген в здравите 
кости;

•	 интактен	протеин	и	органични	фактори, които осигу-
ряват най-важните аминокиселини в костите.

Растежни	фактори	в	калциевия	хидроксиапатит

Растежните фактори са естествено срещащи се вещества, 
които могат да стимулират клетъчния растеж, пролифе-
рацията, оздравяването и клетъчната диференциация. Те 
са важни за регулирането на различни клетъчни процеси.
Няколко научни изследвания показват, че растежните 
фактори, естествено присъстващи в костите, действат 
локално като подпомагат формирането на костите, чрез 
стимулиране образуването и действието на остеобласти 
(костни клетки, отговорни за костната минерализация) и 
следователно играят важна роля в ремоделирането и мине-
рализацията на костите.



TIENS Хранителен Супер  
Калций на Прах 

Само правилният прием на калций по време на детството 
и юношеството ще ни даде възможност да се радваме 
на живота като възрастни в по-добро състояние. Най-ви-
соката стойност на костна маса се постига на около 
30-годишна възраст и тя остава стабилна от 30 до 50 
години като в по-късна възраст намалява.

Калций, фосфор и витамин D – за силни 
и здрави кости и зъби

Калций и витамин D – за нормално функциони-
ране на мускулите

Витамини A, C и D – за нормално функциони-
ране на имунната система



ТИЕНС Супер Калций Капсу-
ли с Лецитин 
 
Подходящите нива на калций правят костите и зъбите здрави, 
също така осигуряват правилното протичане на процесите на 
кръвосъсирване. Лецитинът съдържа холин, който поддържа 
множество метаболитни процеси, които протичат в тялото ни. 
Той допринася за поддържането на нормалната функция на 
черния дроб и липидния метаболизъм. 

Калцият подобрява невротрансмисията, мускул-
ната функция и енергоотделящия метаболизъм

 Витамините C, B1, B12 допринасят за нормал-
ното функциониране на нервната система 
и поддържат нормалните психологични функции

Витамините C, B12 и фолиевата киселина 
поддържат имунната система и намаляват 
умората и изтощението.



Повече информация:

TIENS Супер Калций на Прах 
за Деца 
 
Въпреки че нуждата от калций при децата се променя в зави-
симост от тяхната възраст до достигането на зрялост, коли-
чеството му е в диапазон от 700 до 1300 мг калций на ден. 

Калций, фосфор и витамин D – за силни 
и здрави кости и зъби при деца и тинейджъри

Цинк и витамини A, C и D поддържат нормал-
ното функциониране на имунната система
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