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Detoxamin - produse premium pentru sănătate!

DET XAMIN
OSTEO D3
Pentru oase puternice!
Ţesutul osos este un ţesut viu, care se
modifică pe durata vieţii. Pierderea de
masă osoasă, ca şi acumularea acesteia, este un proces treptat. Cu cât au
fost mai puternice oasele înainte de
vârsta de 30 de ani, cu atât mai târziu
se va ajunge la pierderea masei osoase
odată cu înaintarea în vârstă.
De aceea, este foarte important aportul de vitamina D şi calciu în cantităţi
suficiente în timpul copilăriei şi
adolescenţei. În corp, vitamina D se
poate sintetiza în piele, din provitamine si sub influenţa razelor ultraviolete. Însă modul contemporan de viaţă,
în care petrecem un timp prelungit
în spaţii închise, precum şi frica
întemeiată de a sta la soare – aceasta
fiind cauza apariţiei malignităţilor
la nivelul pielii, în primul rând a melanoamelor – privează în mare parte
omul contemporan de sursa sa de
bază pentru obţinerea vitaminei D.
În conformitate cu aceasta, s-au emis recomandări ca, indiferent de
vârstă, vitamina D să fie introdusă
suplimentar. Rolul primar al vitaminei D este menţinerea homeostazei
şi a concentraţiei constante de calciu şi fosfat din plasmă. Vitamina D
intensifică absorpţia de calciu din
tractul gastrointestinal şi ajută la controlarea depunerii de calciu în oase.
Cercetările de până acum au arătat
că 25 - 30% dintre copii şi aproape
jumătate dintre adulţi au un deficit de
vitamina D şi calciu.
Dacă hrana pe care o introducem în organism în fiecare zi nu conţine suficient
calciu, atunci corpul îşi va lua calciul din
oase, deoarece în acestea se află depozitat aproximativ 95% din calciul din
corp, şi îl va folosi pentru a îl incorpora
în membranele celulelor şi pentru alte
funcţii, indispensabile vieţii.
Vitamina D este indispensabilă pentru depunerea calciului în oase. În ca-
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zul în care în corp nu este suficientă
vitamina D, calciul introdus în organism nu se poate absorbi, astfel că, în
consecinţă, la persoanele adulte apare
osteomalacia şi osteoporoza, iar la
copii rahitismul.

diferitelor malignităţi, în primul rând
la nivelul intestinului gros, prostată,
sân şi plâmâni; de apariţia diabetului zaharat, a hipertensiunii arteriale,
slăbiciunii inimii, afecţiunilor autoimune şi alergice etc.

Numele de Osteoporoză provine din
latină şi înseamnă „os poros”. Osteoporoza este supranumită şi „hoţul
tăcut” pentru că poate slăbi oasele
timp de ani de zile fără să fie detectată.

z OSTEO D3 corespunde celor mai recente recomandari ştiinţifice cu privire
la aportul de vitamina D şi Calciu. Formula unică este adaptată la cerinţele
speciale ale corpului Dvs. În plus, procesul tehnologic folosit garantează o
absorbţie maximă a calciului în sânge.

Osteomalacia este înmuierea oaselor (se numeşte adesea şi rahitismul
adulţilor), urmată de dureri caracteristice în oasele coloanei vertebrale,
pelvisului şi picioarelor, iar ulterior de
deformări grave ale coloanei, pelvisului şi extremităţilor.
La femei, după vârsta de 35 de ani,
pierderea de os depăşeşte depunerea.
Când acest proces este accelerat, oasele devin tot mai fragile (chiar dacă la
exterior pot părea solide), structura lor
se aseamănă tot mai mult cu a unui
burete cu găuri mari în interior.
Osteoporoza se formează la femeile cu
o menopauză prematură şi la femeile
aflate la menopauză, la cei cu un istoric familial de osteoporoză, la cei cu
constituţie fizică slabă. Osteoporoza
poate apărea, de asemenea, ca urmare a unei bolii a glandei tiroide, sau
ca urmare a utilizării prelungite a unui
tratament cu anti-inflamatoare (de
ex: diprofos), corticosteroizi, anti-epileptice şi sedative, precum şi datorită
utilizării excesive de cafea, tutun, alcool şi lipsa de activitate fizică.
Cercetările mai noi au arătat că la
persoanele care au o carenţă de vitamina D apar dereglări în secretarea de insulină. La adulţi, deficitul
de această vitamină poate produce
nervoză, diaree, insomnie, cârcei ai
muşchilor, slăbirea oaselor, şi poate să
înrăutăţească osteoporoza. Lipsa acestei vitamine este legată şi de apariţia

z OSTEO D3 este recomandat în special pentru tratarea osteoporozei, dar
consumul acestuia este recomandat
tuturor persoanelor care au probleme
cu mineralizarea oaselor.
z OSTEO D3 nu conţin zahăr, lactoză
sau gluten.
Atenţie! Consumul de magneziu
opreşte absorpţia calciului în intestine. În acest caz se va face o pauză
(de câteva ore) între consumul de Osteo D3 şi luarea preparatului pe bază
de magneziu. Calciul nu trebuie luat
împreună cu alte medicamente (tetracicline, preparate cu fier, hormoni
tiroidieni, corticosteroizi, bifosfonaţi),
deoarece calciul se leagă de acestea şi
le reduce absorpţia.
Compoziţie:
Vitamina D3 20 mg
Calciu (carbonat de calciu) 500 mg
Întrebuinţare:
Doza recomandată pentru fiecare femeie de peste 35 ani: 1 tabletă se va
înghiţi cu un pahar de apă, fără a se
mesteca.
Acest produs nu este adecvat pentru
gravide şi mame care alăptează.

Importator : Energetix Health Srl Romania
Reprezentant Energetix 0743-019108
www.zeolit-activat.ro | www.terapia-romania.ro | magnawell.ro | detoxamin-energetix.ro | energetix-romania.ro | energetixmures.ro
magnetoterapia.ro | Email : office@terapia-romania.ro

