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Osteoeffect 325 gr GOOD DAYS
THERAPY

Pierderea de masă minerală osoasă (demineralizarea
osoasă), cauzată de înaintarea în vârstă, este un
factor major de risc pentru o serie de probleme, cum
ar fi fracturile și/sau probleme la nivelul spatelui.
Sunt predispuse acestui risc mai ales femeile aflate
în postmenopauză, care se confruntă cu o densitate
osoasă scăzută.

OSTEOeffect™, prin formula inovatoare unică OsteoProgenitor®, ține pasul cu ultimele descoperiri
științifice1-6.
Formula OsteoProgenitor® conține o matrice sinergică activă formată din 9 substanțe care au rol
important în construcția osoasă.
Eficiența substanței active principale trehaloza din formula OsteoProgenitor® este demonstrată
clinic1-6.
Formula OsteoProgenitor® a fost concepută astfel încât să favorizeze o acțiune și absorbție rapidă și
corectă a substanțelor active la nivelul oaselor.

Efecte

contribuie la normalizarea densității minerale osoase și la buna funcționare a intregului sistem osos,
previne apariția fracturilor la persoanele varstnice sau aflate la menopauza, care prezintă risc de
fracturi repetate din cauza fragilității oaselor,
asigură un nivel de absorbție superior și o biodisponibilitate rapidă și eficientă, ceea ce asigura
protecție sporita a sistemului osos,
asigură necesarul zilnic de minerale pentru o bună funcționare a sistemului osos,
menține rezistența structurii osoase pentru susținerea unui echilibru funcțional al organismului si
îmbunătățirea calității vieții,
contribuie la menținerea sănătății dintilor,
susține formarea țesutului conjunctiv,
asigură protecție celulară împotriva stresului oxidativ,
favorizează absorbția mineralelor în oase, în cazul persoanelor cu nevoie ridicată de absorbție a
calciului, magneziului, zincului, cuprului, vitaminei D3, vitaminei C și lizinei.
Ca: - asigură rezistența structurii osoase
Mg: - susține sistemul muscular
Zn: - susține imunitatea și sistemul nervos
vitamina D:
menține calcemia în limite normale
rol esențial în dezvoltarea unui sistem osos puternic
imunomodulator, protector antitumoral, al sistemului nervos
previne: rahitismul , afecțiunile dento-maxilare, osteomalacia
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Recomandari

traumatisme sau leziuni ale sistemului osos
fragilitate osoasă
demineralizare osoasă a varstnicilor
menopauză precoce
pre si post menopauză
deficit de Calciu, Magneziu, Zinc, Cupru, vitamina D, vitamina C
administrarea de corticoizi pe termen lung
persoane care nu se expun suficient la lumina soarelui
persoane care un stil de viață sedentar
tasarea vertebrelor


