
СУРОВ калций (RAW Calcium™) от Vitamin Code
®
  

Калцият, който вземате, СУРОВ, био, нерафиниран и растителен калций ли е? ако 

отговорът е „да”, то той е СУРОВ калций (RAW Calcium) от Vitamin Code. Понеже използва 

патентована форма на вид морски водорасли – algas calcareas.sp – които се добиват 

екологично от чистите брегове на далечна Южна Америка, това е единственият вид суров, 

био и чисто растителен калций, който сме открили досега. 

Какви са предимствата на този вид калций? 

Има много преимущества на растителния калций пред калция от скални източници. Добре 

известно е, че растенията от природата са предпочитаният от тялото източник на 

хранителни вещества. Също толкова важно е и че растителният калций, който се съдържа 

в СУРОВИЯ калций (RAW Calcium) от Vitamin Code, algas calcareas.sp, осигурява на 

организма и 73 естествено срещани минерала и микроелемента като магнезий, силициев 

двуокис, бор, ванадий и стронций, за всички които се знае, че участват в поддържането на 

доброто състояние на костите.
† 

 
 

Други хранителни вещества в СУРОВИЯ калций (RAW Calcium) от Vitamin Code  

В допълнение към суровия калций от растителен произход, СУРОВИЯТ калций (RAW 

Calcium) от Vitamin Code съдържа множество други сурови витамини и минерали, както и 

живи пробиотици и ензими. Съдържанието на суров витамин D, важен витамин за 

изграждането на костите, е 1,600 IU в дозировка.
†
 Витамин D е крайно необходим за 

доброто състояние на костите и действа като хормон, който повишава усвояването на 

калций до 80 %.
†
  

Друг важен фактор за доброто състояние на костите е витамин K2, който съществува в две 

форми: MK-4 и MK-7. СУРОВИЯТ калций (RAW Calcium) от Vitamin Code съдържа вида MK-7, 

който се запазва в тялото по-дълго от MK-4. 

Най-важното от състава на СУРОВИЯ калций (RAW Calcium) от Vitamin Code: 

• СУРОВ, нерафиниран, био, растителен калций 

• 1600 IU СУРОВ създаден чрез храна витамин D3 

• 100 мкг витамин K2 във вид на СУРОВ MK-7 от ферментирала соя нато 

• 386 мг СУРОВ магнезий 

• абсолютно без варовик, креда или калций от животински кости 

• без глутен, без млечни продукти 

• без свързващи вещества или пълнители 

• живи пробиотици и ензими 

• съдържа 22 СУРОВИ и био плодове и зеленчуци 

 

 

 



 

AlgaeCal  RAW се добива от океана и е суров, био сертифициран, нерафиниран вид растителен 

калций, който съдържа 73 естествено срещани минерали и микроелементи, изграждащи костите.  

Какви са ползите от вземането на СУРОВ калций (RAW Calcium)? 

Първият СУРОВ, био калций – СУРОВИЯТ калций (RAW Calcium) от Vitamin code: 

• може да намали опасността от остеопороза
 ††

 

• повишава здравината на костите 
†
 

• увеличава плътността на минералите в костите
 †

 

• забавя загубата на костно вещество
 †

 

Без значение дали водите вегетариански начин на живот или просто търсите най-добрия 

източник на калций като хранителна добавка, СУРОВИЯТ калций (RAW Calcium) от Vitamin 

Code с AlgaeCal RAW е решението за вас. 

† 
Тези твърдения не са проверени от F.D.A. (Администрацията по храните и лекарствата на САЩ). 

Тези продукти нямат за цел да диагностицират, третират или лекуват която и да е болест. 
††

Достатъчното количество калций и витамин D, когато са част от здравословно хранене, 

комбинирани с физическа активност, може да намалят опасността от остеопороза в по-

напреднала възраст. 

Описание на етикета Supplement Facts 

Препоръчителна употреба: за възрастни  - по 5 капсули на ден. Най-добре да се вземат 3 капсули 

със закуската и 2 с обяда. Капсулите може да се отварят и съдържанието да се добави към вода 

или прясно изцеден  сок. Не е за деца. 

Съдържание на опаковката: 15 дози 

Съдържание в една доза (5 капсули):      % дневна дозировка 

Витамин С*      50 мг    83 % 

Витамин D3*      1600 IU    400 % 

Витамин К2*      100 мкг   125 % 

Калций�      756 мг    76 % 

Магнезий�      386 мг    96 % 

Бор 
1
        3 мг      + 

Силициев двуокис�     2.2 мг       + 

Стронций�      3.8 мг      + 

Ванадий�      68 мкг      + 

+ Процентът дневна дозировка не е установен. 



Други съставки: бирена мая (Saccharomyces cerevisiae), растителна капсула (целулоза), Lactobacillus 

bulgaricus, ферментирала соя нато 

1 
СУРОВИ хелатирани чрез храна минерали (RAW Food-Chelated Minerals™) 

*СУРОВИТЕ създадени чрез храна хранителни вещества (RAW Food-Created Nutrients™) се 

създават поотделно чрез култивиране на микроорганизми и това позволява да се 

създадат по естествен начин известните и все още неоткрити „Кодови фактори” (Code 

Factors™) като живи пробиотици, биоактивни глюкопротеини, биоактивни липопротеини, 

биоактивни ензими, глюкоманан, SOD  (супероксид дисмутаза), глутатион, бета-глюкани, 

липоинова киселина, незаменими микроелементи, глутамин, полизахариди и коензим Q10. 

�AlgaeCal  RAW™ е суров, био сертифициран, нерафиниран комплекс от морски водорасли, който 

се състои от 73 естествено срещани минерали и микроелементи. AlgaeCal  RAW™ е търговска 

марка на AlgaeCal Distribution Inc., САЩ и предстоящи международни патенти. 

СУРОВ * без глутен * без млечни продукти * без соеви алергени 

Плодовете и зеленчуците в продуктите на Vitamin Code са СУРОВИ и от био 

производство. 

 

 

 

СУРОВА пробиотична и ензимна комбинация  75 мг     + 

Saccharomyces boulardii, протеаза, фитаза, бета-глюканаза, алфа-галактозидаза, хемицелулаза, 

целулаза 

СУРОВА комбинация от био плодове и зеленчуци 20 мг     + 

био ягоди, био череши, био къпини, био боровинки, био малини, сок от био цвекло, сок от био 

моркови, сок от био спанак, сок от био броколи, сок от био домати, сок от био кейл, сок от био 

червено зеле, сок от био магданоз, сок от био брюкселско зеле, сок от био зелени чушки, сок от 

био краставица, сок от био селъри, сок от био чесън, сок от био джинджър, сок от био зелен лук, 

сок от био карфиол, сок от био аспержи 

Внимание: Както с всяка хранителна добавка, консултирайте се с лекаря или лечителя си, 

преди да използвате този продукт, особено ако сте бременна, кърмите, очаква ви 

операция, вземате редовно медикаменти или сте под лекарско наблюдение. 

Не съдържа пълнители, изкуствени оцветители или консерванти. 

Съхранение на сухо и проветриво място. 

Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена или липсва изцяло. 

Пазете от деца. 

 


