
KALSIS®  

Flacon cu 90 capsule a 500mg 

Ce este KALSIS®? 

KALSIS® este supliment alimentar pe bază de prebiotice, probiotice, minerale și vitamine pentru susținerea sănătății 

sistemului osos. 

Fiecare celulă, țesut sau sistem de țesuturi care formează organele are nevoie de anumite concentrații de 
micronutrienți specifici. Numai asigurând un aport micronutrițional cat mai apropiat de cel fiziologic vom obține mediul 
intern necesar funcționării normale și capacității crescute de a se opune agenților interni sau externi care încearcă 
permanent să le destabilizeze. O astfel de structură bine echilibrată din punct de vedere micronutrițional va avea o viață 
mai lungă, o funcționalitate optimizată și un raspuns mai bun la tratamentele medicale, dacă acestea sunt 
necesare.Nici sistemul osos nu se abate de la această regula. 

Ce conține KALSIS®? 

Ingrediente/ capsulă (596mg): Gluconat de calciu monohidrat 185mg ce furnizează Calciu extrem de biodisponibil – 

50mg; Fibre din citrice – 70mg; Tărâțe de ovăz – 70mg; capsula: gelatina – 96mg; Gluconat de magneziu 85mg ce 

furnizează Magneziu extrem de biodisponibil – 15mg; Succinat de alfa-tocoferol 3mg furnizând Vitamina E – 2mg; 

Pulbere de Lactobacillus acidophilus Tulpina 4516  – 51mg (peste 3.000 milioane bacili/ capsulă); Vitamina C/ acid 

ascorbic – 20mg*; Drojdie de bere (Saccharomyces cerevisiae) îmbogățită cu Seleniu 16 mg ce furnizează Selenio 

organic extrem de biodisponibil – 20mcg*. *Doza zilnica/3 cps. furnizează 6mg vitamina E/50%VNR, 60mg Vitamina 

C/75%VNR si 60mcg Se/109%VNR. (VNR=valori Nutritionale de Referinta cf. Regulament 1169/2011).  

Care sunt rolurile acestei combinații de micronutrienți? 

Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în organism dar, de cele mai multe ori, ei nu pot fi sintetizați de acesta, motiv 
pentru care trebuie aduși din exterior prin hrană, suplimente alimentare sau medicație. Medicul, farmacistul sau 
dieteticianul/ nutriționistul vor explica rolul și funcțiile particulare ale micronutrienților din KALSIS® în susținerea 
sănătății masei osoase și funcționarea normală a sistemului osos și articular. Detalii importante puteți citi și pe 
www.viusid.ro ! Dar acești micronutrienți îndeplinesc diverse funcții la nivelul întregului organism. Astfel: 

Seleniul (Complexul Seleniu-cisteină din levura bogată în seleniu) contribuie la: ■ Menținerea sănătății părului si 
unghiilor. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar si a glandei tiroide. ■ Protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ. ■ Spermogeneza normală. 

Vitamina C contribuie la: ■ Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice și după 
acestea. ■ Formarea normală a colagenului pentru funcționarea normală a pielii, vaselor de sânge, sistemului osos, 
ligamentelor, gingiilor și dinților. ■ Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a sistemelor nervos si 
imunitar. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. ■ Reducerea oboselii și 
extenuării. ■ Regenerarea formei reduse a Vitaminei E. ■ Creșterea absorbției fierului. 

Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stress-ului oxidativ. 

Informații nutriționale/100 g: valoare energetica - 1423KJ/335 Kcal; grasimi – 2,3g; glucide – 69,4g; proteine - 9,3g; 

fibre - 28g; sodiu - 0,56g. 

Cine și când poate utiliza KALSIS®? 

KALSIS® este destinat echilibrării micronutriționale a dietei persoanelor adulte care prezintă tulburări structurale sau 
funcționale ale sistemului osteo-articular cauzate sau ce au ca și consecință scăderea densității osoase, traumatisme 
sau convalescența consecutivă acestora. 

http://www.viusid.ro/


Cum se utilizează KALSIS®? 

KALSIS® se recomanda a fi luat câte 1 capsulă de 3 ori pe zi, câte una după fiecare dintre mesele principale ale zilei 

sau la recomandarea medicului. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 

În unele situații în care predomină discomfortul articular, medicul poate hotărî și asocierea FOLREX® Plicuri. În 
situațiile cu concentrații plasmatice scăzute ale Vitaminei D, medicul poate hotărî și asocierea acesteia la KALSIS®! 

Atât timp cât nu se depășesc 3 capsule pe zi, preparatul poate fi utilizat timp îndelungat fără efecte secundare. 

Precauții 

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna 

și vederea copiilor mici.  

Contraindicații 

Hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente. Dacă consumul acestui produs provoacă fenomene neplacute, 
întrerupeți administrarea și adresați-vă medicului sau farmacistului. 

Condiții de păstrare  

La temperatura camerei, la loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.   

Valabilitate – 3 ani de la data producției. 

A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii inscripționate pe ambalaj. 

Prodcător: Catalysis S.L, Spania. 

Deținător Notificare și Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL,  București, Luptătorilor 56. Comenzi 
la 0721 328509 sau www.depozitbio.ro . 

Notificat la SNPMAPS, nr. AA 8322/2015      
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Adrese web utile: 

- Alte informații despre produs: www.viusid.ro . 

- Comenzi depozit: www.depozitbio.ro . 

- Magazin on-line cu peste 1000 produse (alimentare bio și dieteice, suplimente alimetare ortomoleculare, 

igieno-cosmetice si dermato-cosmetice) premium: www.farmaciaortomoleculara.ro . 

http://www.depozitbio.ro/
http://www.viusid.ro/
http://www.depozitbio.ro/
http://www.farmaciaortomoleculara.ro/

