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Ключови предимства 
НА СУПЕР КАЛЦИЙ 
НА ПРАХ: 

 

НОВ
СУПЕР КАЛЦИЙ 

НА ПРАХ
(Усъвършенствана формула) 

• Калциевият хидроксиапатит е уникално 
ефективен при поддържането на костната 
маса, предотвратявайки костната загуба и 
увеличавайки костната плътност.

• Витамин К2 и Витамин D3, чрез 
насърчаване на абсорбцията на калций в 
червата и отлагането на калций в костите, 
допринасят за поддържане на здрави кости. 

• Магнезият стимулира баланса на калция, 
премествайки хранителната съставка в 
костта.

• 22% от скелетните кости са белтъчини, 
калцият, комбиниран с колаген, е дуото, 
което помага да се предотврати костна 
загуба.

• Коластрата се използва успешно за 
увеличаване на абсорбцията на Калций и 
растежа на костна тъкан. 

• Естествените пребиотици - инулин и 
IMO - регулират чревната среда, за да 
стимулират повторната абсорбция на 
калций в тънките черва;

• С кисело мляко, което има по-високо 
съдържание на калций и протеин.

• С прясно мляко, или в случай на 
непоносимост, със соево мляко, което 
също спомага за увеличаване на калцият 
и желязото.

• Нашият продукт е овкусен с какао на 
прах, кокосово мляко на прах и щипка 
стевия за перфектен вкус, който ще ви 
хареса.

• Препоръчителна дневна порция: Смесете 
съдържанието на една мерителна лъжица 
(10g прах) в 125 ml (1/2 чаша) топло мляко 
или вода и разбъркайте бавно.

За повече информация:



Защо Калцият 
е важен?

ПОДДЪРЖА КОСТИТЕ ЗДРАВИ

ВАЖЕН Е ЗА ЗДРАВИНАТА НА 
ЗЪБИТЕ

ПОДДЪРЖА НОРМАЛНА 
НЕВРОТРАНСМИСИЯ

ДОПРИНАСЯ ЗА НОРМАЛНОТО 
КРЪВОСЪСИРВАНЕ

ПОДПОМАГА НОРМАЛНАТА 
ФУНКЦИЯ НА МУСКУЛИТЕ;

ДОПРИНАСЯ ЗА НОРМАЛНИЯ 
ЕНЕРГИЕН МЕТАБОЛИЗЪМ;

ПОДДЪРЖА НОРМАЛНА, ФУНКЦИЯ 
НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ЕНЗИМИ

ИГРАЕ РОЛЯ В ПРОЦЕСА НА 
КЛЕТЪЧНОТО ДЕЛЕНИЕ И 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА;

ХРАНИТЕЛНИЯТ СУПЕР 
КАЛЦИЙ НА TIENS 
СЪДЪРЖА:

Витамин К2 и D3

Рибен колаген

Цикория инулин

Микрокристален 
калциев 
хидроксиапатит

Овесени 
фибри

Изомалтоолиго-
-захариди

Основен 
протеин на 
коластрата

Морска 
магнезиева 
сол  

Хранителен Супер Калций на прах, 
обогатен с витамин 
К2 МК-7 и D3

• Витамин К2 поддържа и подобрява 
костната минерална плътност и допринася 
за поддържане на нормални кости.

• Изследванията показват, че витамин 
К2 регулира калциевото отлагане, чрез 
предотвратяване на натрупването на 
калций в кръвоносните съдове и тяхното 
втвърдяване.

• Витамин D3 помага на тялото да 
се абсорбира калций и фосфор, 
допринасящи за поддържане на нормални 
нива на калций в кръвта.

• Витамин D3 допринася за нормалната 
функция на имунната система.

• Витамин D допринася за 
поддържането на 
нормална мускулна 
функция.

функция на имунната система.

Витамин D допринася за 

• Калцият е химически елемент, който 
е от съществено значение за живота, 
който изгражда и регулира правилното 
функциониране на човешкото тяло.

• Това е най-богатият минерал в човешкото 
тяло - съставлява 1.5 - 2% от телесното тегло.


