
TIENS KALCIUM 



A kalcium egy olyan 
esszenciális kémiai 

elem, amely támogatja 
a szervezet fejlődését és 

kiegyensúlyozott 
működését.

KALCIUM



Fenntartja a megfelelő 
csontozatot

Elengedhetetlen az 
egészséges fogakhoz

Támogatja a normál 
ingerületátvitelt

Hozzájárul a normál 
véralvadási folyamatokhoz

Hozzájárul a normál 
energiatermelő anyagcsere-
folyamatokhoz 

Fenntartja az emésztőenzimek 
normál működését

Támogatja a normál 
izomfunkciókat

Szerepet játszik a sejtek 
osztódásában és specializációjában

KALCIUM ÉS SZEREPE AZ EMBERI SZERVEZETBEN



A kalcium az egyik legnagyobb számban előforduló elem az emberi szervezetben.
A testsúly 1,5% - 2%-át teszi ki és mint biológiailag rendkívül fontos elem ismeretes.

Testünk meglévő 
kalcium állományának 
99%-át használja fel az 
erős csontokhoz és 

fogakhoz

A kalcium 
állományunk 1%-a a 
szervezet különböző 

fiziológiai funkcióit 
látja el

A kalcium 
vándorlása

Mellékpajzsmirigy hormon 
fokozott kiválasztása

A hosszú távon fennálló kalciumhiány alacsony bioelem (kalcium) 
koncentrációhoz vezet a vérben.

Túl magas kalcium koncentráció a vérben

Pajzsmirigy hormon fokozott 
kiválasztása

KALCIUM - BIOELEM

Kalcium Kalcium 
a vérben

Kalcium a 
csontokban



Korcsoport Napi ajánlott bevitel(RDA)

0-5 hónapos 210 mg

6-12 hónapos 270 mg

1-3 éves 500 mg

4-8 éves 800 mg

9-18 éves 1300 mg

19-50 éves 1000 mg

51 éves és a felett 1200 mg

KALCIUM – Napi ajánlott bevitel



A gyermekeknek kalciumra van szükségük 
a csontozat és a fogazat kiépítésére 
fejlődésük során. A gyermek és 
serdülőkorban falhalmozott kalciummal 
hatékonyan lehet megalapozni a 
felnőttkori kalciumkészletet.

30 éves kor után, a szervezet 
már nem tudja aktívan tárolni 
a kalciumot a csontokban. 
Elegendő kalcium fogyasztása 
nélkül a szervezet elkezdi a 
csontokban raktározott 
kalciumot felhasználni a 
normál működés 
fenntartásához.

A menopauza idején a nőknél 
felgyorsul a csontvesztés 
folyamata. Ezt a női hormonszint 
csökkenése okozza. A hosszú 
távon fennálló kalciumhiány 
csontritkuláshoz vezethet.

Időskorban a szervezet 
kalcium igénye 
csökken, azonban 
továbbra is a csontban 
raktározott kalciumot 
használja.

A terhes és szoptatós 
kismamáknak még több 
kalciumra van szükségük ahhoz, 
hogy fenntartsák saját és 
gyermekük egészségét.

KALCIUM AZ EMBERI ÉLETCIKLUSBAN



TIENS KALCIUM 



• A TIENS kalcium termékeiben a kalcium 
hidroxiapatit egy egyedi fajtáját használják.

• A kalcium hidroxiapatit enzimolilitikus 
hidrilízissel kerül kivonásra fiatal 
szarvasmarha csontkoncentrátumból.

• Számos tanulmány mutatja, amelyekben 
menopauza után lévő nőket és 
csontritkulásban szenvedőket is vizsgáltak, 
hogy a kalcium hidroxiapatit komplex 
hatékonyabb a csonttömeg fenntartásában 
és elvesztésének megelőzésében, mint a 
hagyományos kalcium források (pl. kalcium 
karbonát).

• Az egyedi enzimolitikus csont kalcium por 
nagy felszívódású kalciumot eredményez.

KALCIUM HIDROXIAPATIT



A kalcium hidroxiapatit könnyen felszívódó 
ásványokat és egyéb olyan összetevőket tartalmaz, 
amelyek megtalálhatóak egy egészséges csontban:

• makroelemek: kalcium, magnézium, foszfor
• nyomelemek: bór, cink, réz, szelén
• intakt fehérje és szerves növekedési faktorok
• 1-es típusú kollagén, amely megtalálható az 

egészséges csontban
• csont növekedési faktorok, amelyek szerepet 

játszanak a kalcium hidroxiapatit jótékony 
hatásában

• szerves faktorok, amelyek esszenciális csont 
aminosavakat és mukopoliszacharidokat 
(glükózaminoglikánokat) biztosítanak

KALCIUM HIDROXIAPATIT



.

• A növekedési faktorok olyan természetes anyagok, amelyek
serkentik a sejtek növekedését, szaporodását, regenerálódását és 
differenciálódását. 

• Fontos szerepet játszanak számos sejtfolyamatban. 

• Számos kutatási tanulmányban olvasható, hogy a csontban 
természetesen jelenlévő növekedési faktorok lokálisan modulálják a 
csontképződést az oszteoblaszt (csontmineralizációért felelős sejt) 
képződésének és aktivitásának stimulálásával, ezáltal fontos 
szerepet játszanak a csontok átalakításában 1 és mineralizációjában.

• A növekedési faktorok különösen fontos szerepet töltenek be a 
megfelelő csonttömeg2 fenntartásában. 

1. Canalis E. et al (1988). Isolation of growth factors from adult bovine bone. Calcified Tissue 
International 43 (6):346-51 

2. Rosen CJ, Donahue LR (1998) Insulin –like growth factors and bone: the osteoporosis connection 
revisited. Proceedings of the Society of Experimental Biological medicine. 219(1): 1-7 

NÖVEKEDÉSI FAKTOROK A KALCIUM HIDROXIAPATITBAN



A TIENS kalcium 2:1 arányban tartalmaz kalciumot és foszfort, 
amely megfelel az emberi csontban található aránynak és amely a 

legelőnyösebb az egészség szempontjából. 

Ca:P

2:1

arány

A KALCIUM ÉS FOSZFOR ARÁNYA



A TIENS KALCIUM TERMÉKEINEK ELŐÁLLÍTÁSÁNÁL HASZNÁLT 
FEJLETT TECHNOLÓGIA

Egyedi kalcium por előállítási technológia. 

Kizárólag organikus forrásból származik.

A mikronizálás teszi a TIENS Kalcium termékeket könnyen oldódóvá 
akár vízben, tejben, szójatejben vagy egyéb folyadékban.

A TIENS Kalcium termékeinek összetevői könnyen felszívódnak az emberi 
szervezetben.



Organikus 
forrás

Könnyű 
felszívódás

Magas kalcium 
tartalom

A KALCIUM ELŐNYEI



Kalcium

Foszfor

A-vitaminD-vitamin

C-vitamin

TIENS SUPER KALCIUM POR



TIENS SUPER KALCIUM POR

A kalcium, foszfor és a D-vitamin létfontosságú az 
egészséges csontokhoz és fogakhoz.

A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor normál 
felszívódásához és hasznosulásához.

A kalcium és a D-vitamin segít csökkenteni a csontok ásványveszteségét a 
menopauza időszaka utána a nőknél. Az alacsony ásványi anyag sűrűség a 
csontban rizikófaktort jelent a csontritkulásos csonttöréseknél.

A kalcium és a D-vitamin támogatja a megfelelő 
izomműködést.

Az A-, C- és D-vitaminok erősítik a szervezet 
természetes védekező mechanizmusát.



• Hozzájárul a vér normál kalciumszintjének fenntartásához.

D-VITAMIN 

• Szerepet játszik a sejtosztódási folyamatokban.

• Segít csökkenteni az instabil testtartásból adódó 
elesés kockázatát és az izomgyengeséget. Az 
elesés nagy kockázati tényező a csonttöréseknél a 
60 év feletti korosztály számára.



CALCIUM

• Támogatja az bőr egészségének fenntartását.

A-VITAMIN 

• Nélkülözhetetlen a normál látáshoz.

• Támogatja a normál vas anyagcsere folyamatokat.

• Szerepet játszik a sejt specializációs folyamatokban.

VITAMIN



• Védelmet nyújt a sejtek száméra az oxidatív stressz káros hatásai ellen.

C-vitamin 

• Csökkenti a fáradtságérzetet.

• Támogatja az idegrendszer megfelelő működését.

• Segít fenntartani az immunrendszer normál működését intenzív 
testmozgás alatt és után.

• Hozzájárul a normál kollagén képződéshez és elengedhetetlen a véredények 
megfelelő működéséhez.



CSONTVESZTÉS

Csonttömeg:
• 70%-a 20 éves kor előtt 

halmozódik fel 
• 10%-a 20-30 éves kor között 

halmozódik fel
• A csúcsot 30 éves kor körül éri el

Az idő múlásával a konverziós 
arányok csökkennek. A 
babáknál ez még 100%,  

gyermekeknél 10%, felnőtteknél 
pedig már csak 2-4%.

Csontvesztés:
• 30%-a elveszik 50 éves kor 

előtt
• 50%-a elveszik 70 éves kor 

előtt

A csonttömeg csökkenni kezd a 
csúcs időszak (30 éves kor) után, 

a teljes csonttömeg 0,7%-ával 
évente.



CALCIUM

Csontritkulás

CSONTRITKULÁS



OSTEOPOROSIS

A csontritkulás akkor jelentkezik, ha a test veszít csontállományából, 
illetve túl kevés csont képződik vagy mindkét eset fennáll.

Ez gyenge csontokat eredményez, elesés vagy akár kisebb hétköznapi 
incidens is csonttöréshez vezethet.

Normál csont Csontritkulás

CSONTRITKULÁS

Forrás: https://www.nof.org/patients/what-is-osteoporosis/



A csontritkulás világszerte több mint 8,9 millió csonttörést okoz, ez 3 
másodpercenkénti csontritkulásnak köszönhető törést jelent.

Világszerte három nőből egy, valamint öt férfiből egy 50 év feletti ember tapasztal 
csontritkuláshoz kötődő törést. 

A csontritkulás kb. 75 millió embert érint Európában, az USA-ban és Japánban.

A csontritkulás, becslések szerint, 200 millió nőt érint világszerte – kb. 1/10-ét a 60 
éveseknek, 1/5-ét a 70 éveseknek, 2/5-ét a 80 éveseknek és 2/3-át a 90 éveseknek.

Forrás: International Osteoporosis Fundation, https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics

CSONTRITKULÁS - STATISZTIKÁK



CSONTRITKULÁS – HOGYAN ELŐZZÜK MEG?

Kiegyensúlyozott, egészséges, kalciumban és D-vitaminban gazdag étrend.

Egészséges életmód.

Rendszeres testmozgás. 



TIENS SUPER KALCIUM POR

Ajánlott napi adag:
Napi 1 tasak étkezés után, vagy étkezések 
között. A tasak tartalmát 120 ml meleg 
vízben vagy tejben elkeverve ajánlott 
fogyasztani. 



TIENS KALCIUM POR GYERMEKEKNEK

Kalcium

Foszfor

A-vitamin

D-vitaminC-vitamin

Cink

Taurin



TIENS KALCIUM POR GYERMEKEKNEK

A kalcium, foszfor és a D-vitamin segít 
fenntartani a normál csontozatot és fogakat

A kalcium és a D-vitamin szükséges a gyermekek 
megfelelő fejlődéséhez, valamint a csontozat 
kifejlődéséhez

A cink és az A-, C- és D-vitaminok elősegítik az 
immunrendszer megfelelő működését



Csontok

70%-ban genetikai tényezők befolyásolják a szervezet működését. A születéstől 3 éves korig, 
valamint a serdülőkorban (férfiaknál 11-13 éves kor, nőknél 9-11 éves kor) van a két jelentősebb 
növekedési periódus. Kalciumra van szükség a gyermekek csontozatának normál növekedéséhez és 
fejlődéséhez.

Fogak
A tejfogak 6 hónapos kor körül kezdenek mutatkozni, és 2-3 éves korra mind kinőnek; a 
végleges fogazat 6 éves kor körül kezd nőni és 12-13 éves korra lesz teljes. A kalcium fontos 
szerepet játszik a fogazat megfelelő kifejlődésében.

Intelligencia
4-5 éves korra az agy mérete eléri a 1350 g-ot, ami majdnem a felnőtt méretnek felel meg. Az 
intelligencia alapvetően 17 éves korra alakul ki. A kalcium támogatja a normál 
ingerületátvitelt.

Látás
3 éves korra kialakul a legmagasabb szintű vizuális funkció (sztereó). A látás fejlődése 8 éves 
korra teljesedik ki. Nagyon fontos a megfelelő táplálkozás gyermekkorban, hiszen ez elősegíti a 
normál látás fenntartását a későbbiekben is.

Immunitás
Az immunitás 4-10 éves kor között fejlődik a legjobban. Kalcium, A-, C- és D-vitamin, valamint 
cink játszanak fontos szerepet az immunrendszer normál működésében.

A KALCIUM SZEREPE A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉBEN



CINK

• Javítja a haj és a körmök állapotát.

• Az egyik szükséges mikroelem az erős csontozathoz.

• Megvédi a sejteket az oxidatív stressz káros hatásaitól.

• Támogatja a szervezet természetes védekező mechanizmusát.

• Támogatja a megfelelő látást.

• Támogatja a kognitív funkciókat.

• Támogatja a szervezet normál fehérje és DNS szintézisét, valamint a 
makrotápanyagok anyagcseréjét.



TAURIN

• A taurin egy animosav csoportból származó szerves 
vegyület.

• Számos szövet sejtjében megtalálható és fontos 
szerepet játszik több szerv élettani folyamatában.

• Legnagyobb mennyiségben az agyban (a tobozmirigyben és 
az agyalapi mirigyben), retinában, szívben, izomzatban és az 
epében fordul elő.



TIENS KALCIUM POR GYERMEKEKNEK

Ajánlott napi adag: napi 1 tasak 
étkezés után, vagy étkezések 
között. A tasak tartalmát 120 ml 
meleg vízben vagy tejben elkeverve 
ajánlott fogyasztani. 



Kalcium

Foszfor

Folsav

E-vitamin

B12-vitamin 

B1-vitamin

C-vitamin

Taurin

TIENS KALCIUM KAPSZULA LECITINNEL



A kalcium közreműködik az ingerületátvitelben, 
támogatja az izomműködést, valamint a B1- és B12-
vitaminokkal együtt támogatja az energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokat.

A C-, B1- és B12-vitaminok hozzájárulnak az 
idegrendszer megfelelő működéséhez, és támogatják a 
normális fiziológiai működést.

A C- és B12-vitaminok, valamint a folsav támogatja az 
immunrendszer működését, illetve enyhíti a 
kimerültséget és a fáradtság érzetet.

TIENS KALCIUM KAPSZULA LECITINNEL



LECITIN

• A lecitin egy olyan természetes 
foszfolipid, amely számos anyagcsere 
folyamatot támogat a szervezetben.

• A test minden sejtjében megtalálható, 
a sejtmembrán egyik komponense.

• A lecitin az emberi agy idegszövetének 
egyik alkotója. Acetilkolinná alakul, 
amely továbbítja az idegi 
impulzusokat.



B1 
és

B12
VITAMINOK

B12-vitamin:

B1- ÉS B12-VITAMIN

B1-vitamin (tiamin):

• Támogatja a normál szívműködést.

• Hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.

• Segít fenntartani az idegrendszer normál 
fejlődését.

• Hozzájárul a vörösvértestek normál fejlődéséhez.

• Szerepet játszik a sejtosztódási folyamatokban.

• Hozzájárul az idegrendszer és a pszichés funkciók normál 
fejlődéséhez.



Folsav:

FOLSAV ÉS E-VITAMIN

Az E-vitamin védelmet nyújt a DNS, a 
fehérjék és a lipidek számára az 
oxidatív stressz káros hatásaival 

szemben.

• Szerepet játszik a sejtosztódási folyamatokban.

• Hozzájárul a méhlepény normál növekedéséhez a terhesség alatt.

• A kiegészítő folsav bevitel növeli az anya folsav szintjét. Az alacsony 
folsavszint rizikó faktort jelent a velőcsőelzáródási rendellenesség 
kialakulására a fejlődő magzatnál.

• Hozzájárul a normál vérképzéshez.



TIENS KALCIUM KAPSZULA LECITINNEL

Ajánlott napi adag: 
Napi 3 db kapszula. 



A természettől Önnek

www.tienselet.hu blog1.tiens.com/80830143

http://www.tienselet.hu/

