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HERZ

Un singur comprimat care iti ofera Calciu,
Vitamina D3 si Vitamina K pentru un organism
sanatos!

Suplimentul alimentar Doppelherz® aktiv Calciu + D3 se evidentiaza printr-o combinatie optima
de Calciu, Vitamina D3 si Vitamina K, intr-o varianta de produs fara gluten si fara lactoza.

Un aport echilibrat de vitamine si minerale este important pentru functionarea normala si
mentinerea capacitatii de efort si, de aceea, Doppelherz® aktiv Calciu+ D3 ofera un complex
adecvat de substante cu influenta directa si benefica asupra organismului.

Care sunt principalele beneficii ale Calciului?

Cea mai mare parte a Calciului care se afla in organism se regaseste la nivelul scheletului osos si
dintilor. Relevanta si importanta unui aport corespunzator de Calciu se traduc direct prin: o
structura scheletica santoasa, unghii puternice, dinti lipsiti de carii.

Calciul are un rol esential in functionarea normala a sistemului muscular si contribuie la o
neurotransmisie normala. Un muschi esential pentru functionarea organismului este muschiul
cardiac. De asemenea, Calciul din organism este implicat in coagularea normala a sangelui si in
functionarea normala a enzimelor digestive.

Lipsa unui nivel corespunzator de Calciul in organism este asociata cu simptome precum: oboseala,
iritabilitatea, crampele musculare, amorteli in degetele de la maini si/ sau de la picioare. Poate fi
insa implicata si in demineralizarea osoasa si consecutiv, in osteoporoza.

Surse naturale de Calciu sunt semintele (floarea-soarelui, susan), curmalele si smochinele, broccoli,
legumele cu frunze verzi, portocalele si capsunile.

Care sunt principalele beneficii ale Vitaminei K?

Cea mai benefica si mai cunoscuta actiune a Vitaminei K la nivelul corpului uman este data de rolul
direct in coagularea sangelui. In plus, ea este importanta si pentru mentinerea sanatatii sistemului
osos. Surse naturale de Vitamina K sunt: patrunjel, spanac, mazare, broccoli, gulii, morcov si fasole
verde.

Care sunt principalele beneficii ale Vitaminei D3?

http://www.remediu.ro


Vitamina D3, cunoscuta si sub denumirea de colecalciferol, are un rol semnificativ in absorbtia si
utilizarea normala a Calciului si Fosforului. Aportul corespunzator de Vitamina D3 este important si
pentru functia normala a sistemului imunitar. In acelasi timp, rolul Vitaminei D3 este recunoscut si
pentru mentinerea functiei normale a sistemului muscular, reducand spasmul muscular.

Surse naturale de Vitamina D3 sunt: ulei de peste, somon, suc de portocale, lapte, soia, ficat de vita.

Cand este Doppelherz® aktiv Calciu + D3 potrivit pentru tine?

Suplimentele alimentare care contin Calciu si D3 sunt recomandate in cazul unei alimentatii
neechilibrate sau in cazul unui necesar crescut de substante nutritive, de exemplu in:

sarcina si alaptare
solicitari fizice (de exemplu, sport)
mod de viata nesanatos (fumatul sau consumul de alcool)
in lunile de iarna sau la petrecerea insuficienta a timpului in aer liber.

Pentru persoanele varstnice sau femeile la menopauza, suplimentarea cu aceste substante nutritive
poate fi foarte importanta, in cazul unui aport alimentar insuficient, deoarece organismul nu mai
poate valorifica eficient calciul.

1 comprimat de Doppelherz® aktiv Calciu + D3 contine o cantitate de calciu echivalenta cu cea
din ½ litru de lapte. Un comprimat administrat zilnic poate sa acopere necesarul mediu al unui
adult. Combinatia din Doppelherz® aktiv Calciu + D3 poate sa ajute organismul sa ramana
sanatos si capabil de eforturi.

Pentru a va asigura de alegerea celui mai bun supliment alimentar cu Vitamina D3 si Calciu, se
recomanda consultarea unui specialist care poate recomanda dozajul optim pentru fiecare.

Pentru mai multe informatii privind proprietatile nutrientilor din compozitia Doppelherz® aktiv
Calciu + D3, consultati prospectul disponibil.

Un comprimat contine:
600 mg Calciu, 40 µg Vitamina K, 5 µg Vitamina D3

Mod de administrare:
Se recomanda cate un comprimat, zilnic, cu suficient lichid, in timpul meselor. La nevoie,
comprimatele pot fi si injumatatite.

Atentionari:
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu pot fi utilizate pentru inlocuirea unui regim alimentar variat si echilibrat
si a unui mod de viata sanatos.
A nu se lasa la indemana si la vederea copiilor mici.
A se pastra la temperaturi ce nu depasesc 25°C, in ambalajul original.

Ambalaj: 30 comprimate


