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Ca-D3-K2 90 kapsul
Kategorija: Odpornost
Dobavljivost: predvidena dobava 21.04.2021
Šifra: 2916

Cena: 6,93€ 9,90€

(slika je simbolična)

Pakiranje: 90 kapsul

Kratek opis
Kapsule Ca-D3-K2 vsebujejo kalcij, vitamin D3 in vitamin K2.
Kapsule Ca-D3-K2 vsebujejo kalcij, vitamin D3 in vitamin K2.

Prednosti izdelka
• Kompleksna sestava
• S kalcijem, fosforjem, vitaminom D3 in vitaminom K2
• Varčna embalaža
• Preprosto doziranje

Ca D3 K2: v službi kosti in zob!
Ohranjanje zdravih kosti je pomemben del zdravega in
uravnoteženega življenjskega sloga. Za športnike je izjemno
pomembno, da skrbij za dobro podlago, ki omogoča izjemne
napore, a za zadosten vnos kalcija in vitamina D bi morali
poskrbeti vsi, saj le tako lahko preprečimo razvoj določenih
bolezni.
Z mlekom in mlečnimi izdelki, ki so najbogatejši viri kalcija, ni
enostavno pokriti dnevnih potreb po vitaminih in mineralih, še
posebej, če ne more uživati mlečne hrane zaradi laktozne
intolerance ali alergije na mlečne beljakovine.
Pri razvoju izdelka Ca D3 K2 nismo upoštevali le količina
aktivnih sestavin, temveč tudi njihova soodvisnost. Poleg
kalcija in fosforja, ki sta večinoma odgovorna za vzdrževanje
normalnih kosti in zob, smo izdelku dodali še vitamin D, ki je
odgovoren za boljšo absorpcijo in izrabo teh dveh mineralov.
Sestavo izdelka zaokrožuje vitamin K, ki prav tako prispeva k
vzdrževanju normalnih kosti.

Kalcij
Kalcij je potreben za vzdrževanje normalnih kosti in zob. Poleg
zdravja kosti in zob kalcij igra izjemno vlogo v procesih v
celici, sodeluje pri pretvorbi energije in prenašanju signalov po
živčevju, ključen pa je za normalno delovanje mišic in
prebavnih encimov.

Fosfor
Tako kot kalcij tudi fosfor sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti
in zob, pri pretvorbi energije in pri pravilnem delovanju
celičnih membran.

Vitamin D
Njegova glavna vloga je ohranjanje zdravja kosti, podobno kot
kalcij in fosfor pa prispeva tudi k ohranjanju zdravja zob in
mišičnih funkcij ter k normalnemu delovanju imunskega
sistema. Na kosti vpliva posredno: je namreč ključen za
normalno absorpcijo kalcija in fosforja, hkrati pa vzdržuje
normalno raven kalcija v krvi.

Vitamin K
Vitamin K poleg zgoraj omenjenih sestavin prispeva tudi k
vzdrževanju normalne kostne strukture. Vitamin K sodeluje
tudi pri normalni koagulaciji krvi, zato izdelek ni priporočljiv za
ljudi, ki jemljejo kumarine (vrsta antikoagulanta).
Kot vsi izdelki BioTechUSA je tudi Ca D3 K2 sestavljen iz
varnih in skrbno izbranih sestavin.

Uporaba
Dnevno zaužijemo 3 kapsule s kozarcem vode, najbolje med
obroki.

