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RAVINTOAINEIDEN VOIMA

KALSIUM
Kehossasi on enemmän kalsiumia
kuin mitään muuta kivennäisainetta.
Kalsiumilla on monta tärkeää tehtävää.
Keho varastoi lähes 99 prosenttia
kalsiumista luihin ja hampaisiin. Loput
löytyvät ympäri elimistöä verestä, lihaksista ja solujen välisestä nesteestä.
Kalsium on tarpeellinen luuston1,2, ja hampaiden
pysymiselle normaaleina, mutta tämä ei ole
ainoa syy, miksi meidän tulisi pitää huolta, että
kehomme saa joka päivä tarpeeksi tätä kallisarvoista kivennäisainetta. Kalsium myös edistää
normaalia energia-aineenvaihduntaa, lihasten
normaalia toimintaa sekä normaalia hermovälitystä. Lisäksi se osallistuu solujen jakautumis- ja
erikoistumisprosessiin ja edistää normaalia veren
hyytymistä.3 Myös ruoansulatuksesi tarvitsee
sitä, koska kalsium edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa.
Kalsiumin suositeltava vuorokausiannos Euroopassa on 800 mg. Tarkka tarvitsemasi määrä
riippuu kuitenkin eri tekijöistä, kuten iästäsi.
On tärkeää saada tarpeeksi kalsiumia ruoasta. Runsaasti kalsiumia sisältäviä elintarvikkeita ovat muun muassa:
• Maitotuotteet, kuten maito, juusto
ja jogurtti;
• Vihreät lehtivihannekset;
• Pehmeäruotoinen kala, kuten säilötty
sardiini ja lohi.

Kaikki nautittu kalsium ei imeydy mahassa.
Ihmisen elimistöön imeytyy noin 30 % ruoan
kalsiumista, mutta tämä vaihtelee riippuen siitä,
millaista ruokaa syödään.4
Muut tekijät, kuten ikä ja elämäntilanne vaikuttavat myös kalsiumin imeytymiseen. Kalsiumin
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nettoimeytyminen on jopa 60 % vauvoilla ja
pienillä lapsilla, jotka tarvitsevat runsaita määriä
tätä kivennäisainetta luiden rakentamiseen.4
Imeytyminen laskee aikuisiällä 15-20 prosenttiin
(vaikka se nousee raskauden aikana) ja laskee
edelleen iän karttuessa. Lisäksi D-vitamiinin
saanti ruoasta ja auringon tuottamana iholla parantavat kalsiumin imeytymistä.4 Myös
muut ruoan komponentit, kuten fytiinihappo ja
oksaalihappo, joita esiintyy luonnollisesti joissakin
kasveissa, voivat kiinnittyä kalsiumiin ja heikentää sen imeytymistä.
Jotkut väestöryhmät tarvitsevat todennäköisemmin:
• Vaihdevuodet ohittaneet naiset: vaihdevuodet johtavat luukatoon, koska estrogeenituotannon väheneminen sekä lisää luun hajoamista että
vähentää kalsiumin imeytymistä.5,6
• Amenorreasta kärsivät naiset ja naisurheilijoiden triadioireyhtymä: amenorrea on
kuukautiskiertoon liittyvä häiriö, jossa hedelmällisessä iässä olevan naisen kuukautiset lakkaavat
tai ne eivät ala. Tämä häiriö johtuu verenkierron
alentuneesta estrogeenista, jolla puolestaan
on negatiivinen vaikutus kalsiumtasapainoon.7
Naisurheilijoiden triadioireyhtymällä tarkoitetaan
syömishäiriön, amenorrean ja osteoporoosin
yhdistelmää. Liikunnan käynnistämä amenorrea
johtaa yleensä vähentyneeseen luumassaan.8,9
• Laktoosi-intoleranssista kärsivät ja lehmänmaidolle allergiset: Laktoosi-intoleranssista kärsivillä on riski saada liian vähän kalsiumia,
jos he välttävät maitotuotteiden käyttämistä4,10.
Lehmänmaitoallergia ei ole niin yleinen kuin
laktoosi-intoleranssi. Tästä allergiasta kärsivät
eivät voi nauttia tuotteita, jotka sisältävät lehmänmaitoproteiineja, ja heillä on siksi suurempi riski
saada liian vähän kalsiumia.
Jotta voit varmistaa, että elimistösi saa tarpeeksi
kalsiumia, GNLD on luonut tehokkaita tuotteita,
jotka perustuvat luontoon ja joiden tukena on
tiede. Tuotteissamme käytetty kalsium imeytyy
tehokkaammin ruoan kanssa nautittuna, koska
se tarvitsee vatsahappoja imeytyäkseen. Tuotteemme eivät tarjoa pelkästään kalsiumia vaan
myös laajan kirjon muita ravintoaineita, kuten
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KAL-MAG PLUS D
450 mg kalsiumia/3 tablettia

Tarjoaa kalsiumia yhdessä magnesiumin,
toisen luillesi tärkeän kivennäisaineen
kanssa sekä D-vitamiinin
kanssa, joka edistää kalsiumin
normaalia imeytymistä ja
hyödyntämistä.
NEOLIFESHAKE
noin 600mg kalsiumia/annos (sekoitettuna
240 ml:aan rasvatonta maitoa)

Päivittäistä ravintoa ja painonhallintaa.
Oikea määrä
kalsiumia aterian
korvaavassa
tuotteessa.
Sopii hyvin
myös urheilijoille.
NUTRISHAKE
160 mg kalsiumia/annos (sekoitettuna
240 ml:aan kevytmaitoa)

GNLD proteiinilisä,
joka tarjoaa valikoiman
korkealaatuisia
proteiineja ja
kalsiumia.
NEOLIFEBAR
260 mg kalsiumia/patukka

Ravitseva ja herkullinen välipalapatukka tarjoaa
kehollesi tärkeät ravintoaineet kokonaisista
ruoka-aineista.
Sopii koko perheelle!

D-vitamiinia, joka tukee kalsiumin imeytymistä ja
hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa, että noudatamme aina luonnon suunnitelmaa ihmisen
ravitsemuksesta.
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