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• Produkt zawiera zestaw składników – wapń i witaminę D 
– które odpowiadają przede wszystkim za zdrowe kości 
i zęby oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

CHARAKTERYSTYKA:

Osoby dorosłe 4 tabletki 
dziennie, najlepiej 
w trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

• Zdrowe kości i zęby.
• Prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
• Prawidłowe wykorzystanie wapnia 

i fosforu.

BADANIA/ 
OŚWIADCZENIA:

• Dla osób poszukujących wsparcia 
prawidłowej pracy swoich kości, mięśni  
i zębów.

• Dla osób, które chcą uzupełnić swoją 
codzienną dietę w wapń i witaminę D.

DLA KOGO:

• Wapń i Magnez w postaci cytrynianu
• Kurkuma i wiśnia Kompleks
• Solgar 7
• Chlorowodorek glukozaminy 1000 mg

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

TABLETEK
P430

60

• Wapń w postaci cytrynianu charakteryzuje 
się wyższą przyswajalnością w organizmie 
w porównaniu z jego innymi formami 
chemicznymi (np. węglanem wapnia)2.

• Odpowiedni dla wegetarian.

WAPŃ CYTRYNIAN  
Z WITAMINĄ D
Suplement diety

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.
NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji przedłużających 
trwałość, substancji słodzących, aromatów.

PSZENICY

SOLI,  
SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY

• Prawidłowy poziom 
wapnia we krwi.

• Prawidłowe krzepnięcie 
krwi.

• Prawidłowy metabolizm 
energetyczny oraz 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 

• Prawidłowe 
przewodnictwo nerwowe.

• Proces podziału komórek.
• Prawidłowe 

funkcjonowanie enzymów 
trawiennych.

SOI

• Do najważniejszych funkcji wapnia w organizmie człowieka należą: utrzymywanie 
struktury organizmu (jest to główny składnik kośćca); zapewnienie twardości 
zębów; udział w  przewodnictwie tkanki nerwowej i  kurczliwości tkanki 
mięśniowej; przekazywanie bodźców humoralnych (czyli odnoszących się do 
płynów ustrojowych: krwi i  limfy) różnym narządom, co skutkuje wpływem na 
czynność mięśnia sercowego; utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej; 
aktywacja enzymów katalizujących proces krzepnięcia krwi oraz enzym ATP-
azę (niezbędny do uwalniania energii z ATP) wpływając tym samym na procesy 
przemiany materiii1. 

• Cytrynian wapnia charakteryzuje się wyższą przyswajalnością od węglanu wapnia 
przy podaniu wraz z posiłkiem, co wpływa na wzrost stężenia wapnia w surowicy 
i  obniżenie poziomu parathormonu (hormonu, który odpowiada za regulację 
hormonalną gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie)2. Wapń w formie 
cytrynianu hamuje resorpcję kości u kobiet po menopauzie równie skutecznie jak  
w formie węglanu wapnia3. 

BADANIA NAUKOWE:

• Wapń i witamina D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. 
• Wapń i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. 
• Wapń i witamina D biorą udział w procesie podziału komórek.
• Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycz-

nego.
• Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
• Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przewodnictwa nerwowego.
• Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych.
• Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
• Witamina D pomaga w  prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia 

i fosforu.
• Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:Substancje wypełniające: celuloza, fosforany wapnia, guma celulozowa usieciowa-
na, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczo-
wych, dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, 
substancje glazurujące:  glicerol (roślinny), krzemian magnezu, sole magnezowe 
(roślinnych) kwasów tłuszczowych.
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub cho-
re powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w tem-
peraturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci. 
Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25(OH)D we krwi oraz 
konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Nie przekraczać porcji zale-
canej do spożycia w ciągu dnia. Nie spożywać innych suplementów diety zawierają-
cych wapń. Produkt nie jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta 
oraz zdrowy tryb życia są ważne. 
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• Witamina D może być spożywana z pokarmami, takimi jak tłuste ryby, produkty 
mleczne i jaja, ale jest syntetyzowana głównie przez ludzką skórę pod wpływem 
światła słonecznego1. W wątrobie witamina D jest hydroksylowana do 25(OH)D 
– głównego krążącego metabolitu witaminy D, który jest mierzony w celu oceny  
i  klasyfikacji poziomu witaminy D. 25(OH)D jest dalej metabolizowany 
przez nerki w  celu uzyskania pełnej aktywności biologicznej do najbardziej 
aktywnej postaci 1,25-dihydroksywitaminy D (1,25(OH)2D), znanej również jako 
kalcytriol. Forma ta wywiera wpływ na wchłanianie wapnia w  jelicie, bierze 
udział w uruchamianiu wapnia z kości oraz zwiększa jego stężenie we krwi1.

WAPŃ CYTRYNIAN Z WITAMINĄ D
Składniki:

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (4 tabletki) zawiera: %RWS*

Wapń (cytrynian wapnia) 1000 mg 125

Witamina D (cholekalcyferol, 600 IU) 15 µg 300

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.


