
WAPŃ buduje tkankę kości, zębów, paznokci i włosów. Od-
grywa ważną rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych. 
Oddziałuje na pracę mięśni – bez wapnia nie byłyby możliwe 
skurcze i rozkurcze mięśni. Wapń sprawia, że mięśnie stają 
się mocniejsze i lepiej podtrzymują kości oraz kręgosłup, ob-
niżając tym samym ryzyko złamań i deformacji kości. 

WITAMINA K2 reguluje zawartość wapnia w organizmie, 
zapobiega przedostawaniu się wapnia do tych tkanek, w 
których go być nie powinno, a kieruje go bezpośrednio do 
tkanki kostnej. Wspomaga budowę i regenerację tkanki 
kostnej. Chroni naczynia krwionośne i serce przed osadami 
wapniowymi.

WITAMINA D3 zapewnia optymalne przyswajanie wapnia. 
Wspomaga prawidłowy wzrost i rozwój kości szkieletu, za-
pobiega rozwojowi osteoporozy i osłabieniu mięśni. Pomaga 
utrzymać prostą postawę.

PROSZEK Z WYCIĄGU Z MUMIO zawiera ponad 30 makro- i 
mikropierwiastków, witamin i aminokwasów, które łącznie 
wspomagają przyswajanie wapnia w organizmie oraz mine-
ralizację kości.

WITAMINA B6 poprawia strukturę kości i zębów. Wspomaga 
utrzymanie wapnia w organizmie.

WITAMINA B12 odgrywa ważną rolę w procesie budowy ko-
ści i poprawy ich gęstości. Wspomaga również rozwój mięś-
ni, ponieważ uczestniczy w procesach przemiany białkowej.

WITAMINA B9 (kwas foliowy) jest niezbędna do budowy 
włóknistej struktury kolagenowej, która zapobiega defor-
macjom i rozrzedzeniu kości.

SKŁAD

OsteoSanum
Specjalistyczny produkt 
do aktywnej walki
z osteoporozą 

Zapobiegają rozwojowi osteoporozy

Pomocny przy złamaniach i deformacjach kości oraz 
kręgosłupa

Poprawiają strukturę kości, zwiększają ich gęstość 
mineralną

Wzmacniają układ mięśniowy

Poprawiają stan zębów, włosów i paznokci

OsteoSanum—aby kości były mocne

Składniki preparatu OsteoSanum pozwalają utrzymać właściwy 
poziom wapnia w organizmie. Kierują wapń bezpośrednio do tkanki 
kostnej oraz chronią serce i naczynia krwionośne przed osadami 
wapniowymi, a tym samym:Zamawianie produktów Vision:

(niezbędny jest kod konsultanta):

Tel: +48 22 5588999
E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
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CO OZNACZA NIEDOBÓR WAPNIA? WŁAŚCIWE PODEJŚCIE  NASZE REKOMENDACJE

Według statystyk medycznych co szósta osoba na świe-
cie cierpi na niedobór wapnia w organizmie. Wcześniej 
czy później ten niedobór stanie się przyczyną osteoporo-
zy – choroby, która powoduje osłabienie tkanki kostnej i 
deformację szkieletu.

Wapń jest ponadto substancją, która zapewnia nie tylko 
zdrowie, ale i urodę. Piękne włosy, silne mięśnie, prawid-
łowa postawa, mocne paznokcie i gęste rzęsy – to wszyst-
ko jest zasługą wapnia. Jednakże nawet zdrowa i zbilan-
sowana dieta nie jest w stanie dostarczyć organizmowi 
odpowiedniej ilości wapnia, ponieważ wraz z pożywie-
niem przyswajamy zaledwie 20% tego mikropierwiastka.

Nie zawsze pomocne są również specjalne suplementy 
diety z zawartością wapnia. Chodzi o to, że do przyswo-
jenia tej substancji mineralnej potrzebne są specyfi czne 
warunki, swego rodzaju „mapa drogowa”, w przeciwnym 
razie wapń trafi  nie tam, gdzie powinien (np. na ścianki 
naczyń krwionośnych) i może wyrządzić poważne szkody. 
Wapń nasyca złogi cholesterolowe na ściankach naczyń, 
tworząc w ten sposób nierozpuszczalne połączenia. W 
konsekwencji naczynia tracą swoją elastyczność, sta-
ją się kruche i zmniejsza się prześwit w naczyniach. To 
oznacza, że do tkanek i narządów trafi a mniejsza ilość 
tlenu i substancji odżywczych, jak również wzrasta ob-
ciążenie serca.

Właściwą drogę torują wapniowi witaminy z grupy D, K2 
oraz mumio, które zawiera maksymalną ilość mikro- i 
makropierwiastków niezbędnych do prawidłowego przy-
swojenia wapnia. Jednakże nie każdy produkt posiada 
tak bogaty skład.

Nowy rewolucyjny produkt OsteoSanum został opracowany 
jako środek uzupełniający niedobory wapnia w organizmie.

Starannie skomponowany skład preparatu OsteoSanum za-
pewnia ochronę kości przed 
ich osłabieniem i złamaniem 
oraz wzmacnia mięśnie.

W celu właściwego i peł-
nego przyswajania wap-
nia do składu preparatu
OsteoSanum dodano wita-
minę D3, niedawno odkrytą 
witaminę K2 oraz mumio. 
Witamina D3 zapewnia opty-
malne przyswajanie wapnia, 
wspomaga proces minera-
lizacji tkanki kostnej i chro-
ni kości przed deformacją. 
Witamina K2 pełni funkcję 
„kierującego ruchem”, po-

nieważ wysyła wapń do tych tkanek, które najbardziej go 
potrzebują. Witamina K2 zapobiega również osadzaniu się 
wapnia na ściankach naczyń, dzięki czemu chroni serce.

Mumio przyspiesza proces dostarczania wapnia do mięśni i 
tkanki kostnej, poprawiając tym samym jej strukturę i skład 
mineralny.

Unikalny skład naturalnego produktu OsteoSanum zapew-
nia utrzymanie właściwego stosunku ilościowego makro- i 
mikropierwiastków w organizmie, a dzięki temu – mocne ko-
ści, napięte mięśnie, prawidłową postawę, zdrowe i piękne 
włosy oraz paznokcie.

Kto potrzebuje OsteoSanum:

Kobiety i mężczyźni powyżej 50. roku życia

Kobiety na wczesnym etapie menopauzy oraz w 
okresie przekwitania

Kobiety o niskiej wadze i drobnej budowie ciała

Osoby stosujące preparaty hormonalne

Kobiety i mężczyźni cierpiący na zaburzenia 
endokrynalne

Osoby podejmujące duży wysiłek fi zyczny

Osoby, które doznały złamań

Osoby palące i używające alkoholu (nawet w 
niewielkich ilościach)

Osoby odżywiające się nieregularnie i często 
stosujące diety o wysokiej zawartości błonnika

Wszyscy, którzy chcą mieć mocne kości, idealną 
postawę oraz zdrowe zęby, włosy i paznokcie


