
TIENS VÁPNIK 



Vápnik (kalcium) 
je chemický prvok

nevyhnutný pre život,
ktorý buduje 

a reguluje správne 
fungovanie 

ľudského tela.

VÁPNIK



Udržuje silné kosti

Je nevyhnutný pre zdravé zuby

Podporuje  normálny prenos 
nervových vzruchov  

Prispieva k normálnej 
zrážanlivosti krvi 

Prispieva k normálnemu 
metabolizmu uvoľňovania 
energie

Udržiava normálne fungovanie
tráviacich enzýmov

Podporuje zdravé 
fungovanie svalov

Zohráva úlohu v procese delenia 
a špecializácie buniek

VÁPNIK A JEHO ÚLOHA V ĽUDSKOM TELE



Vápnik je jedným z najhojnejšie sa vyskytujúcich minerálov v ľudskom tele.
Tvorí až 1,5 % - 2,0 % telesnej hmotnosti a je známy ako prvok nevyhnutný pre život. 

Telo využíva 99 %
vápnika  na 
udržanie pevných 

kostí a zubov

1% vápnika udržiava
množstvo ďalších 

fyziologických
telesných funkcií

Kolobeh
vápnika

Zvýšená sekrécia 
parathormónu

Dlhodobý nedostatok vápnika vedie k zníženej koncentrácii tohto 
bioelementu v krvi

Príliš vysoká koncentrácia kalcia v krvi 

Zvýšená sekrécia tyroidných
hormónov

VÁPNIK - BIOELEMENT

Vápnik Vápnik             
v krvi

Vápnik       
v kostiach



Veková skupina Odporúčaná denná dávka (ODD)

0-5 mesiacov 210 mg

6-12 mesiacov 270 mg

1-3 roky 500 mg

4-8 rokov 800 mg

9-18 rokov 1300 mg

19-50 rokov 1000 mg

Nad 51 1200 mg

VÁPNIK – Odporúčaná denná dávka 



Deti počas rastu potrebujú vápnik                
na  budovanie kostí. Detstvo je obdobím, 
kedy sa vyvíja chrup. Vápnik nahromadený 
počas detstva a dospievania predstavuje 
základ celoživotnej zásoby vápnika. 

Okolo 30. roku života telo 
prestáva aktívne ukladať 
vápnik v kostiach. Bez 
dostatočného prísunu vápnika 
telo začína čerpať uložené 
zásoby (z kostí), aby mohlo 
normálne fungovať. 

Počas menopauzy ženy 
podliehajú riziku rýchleho 
úbytku kostnej hmoty. 
Zapríčiňuje ho pokles tvorby 
ženských hormónov. Dlhodobý 
nedostatok vápnika môže 
vyústiť do osteoporózy. 

Keď ľudia starnú, 
potreba vápnika                
v organizme je nižšia, 
ale telo siaha na zásoby 
vápnika v kostiach.  

Tehotné a dojčiace ženy 
potrebujú viac vápnika, aby 
zabezpečili zdravie sebe i  
vyvíjajúcemu sa dieťaťu. 

VÁPNIK V KOLOBEHU ĽUDSKÉHO ŽIVOTA



TIENS VÁPNIK



• V kalciových produktoch TIENS sa nachádza 
vápnik m v unikátnej forme hydroxyapatitu 
vápenatého.

• Hydroxyapatit vápenatý vzniká 
enzymolitickou hydrolýzou z kostného 
koncentrátu mladého hovädzieho dobytka.

• Mnohé štúdie ukazujú, že hydroxyapatit 
vápenatý je účinný pri udržiavaní hustoty 
kostí a prevencii a spomalení úbytku kostnej 
hmoty v porovnaní s tradičnými zdrojmi ako 
je uhličitan vápenatý, napríklad, aj u žien po 
menopauze a u pacientov s prejavmi 
osteoporózy. 

• Unikátny enzymolytický kostný prášok 
zaručuje vysokú vstrebateľnosť. 

HYDROXYAPATIT VÁPENATÝ



.

Hydroxyapatit vápenatý je prírodným zdrojom ľahko 
vstrebateľných minerálov a ďalších faktorov, ktoré 
prirodzene obsahujú zdravé kosti, napríklad:

• makrominerálov: vápnika, magnézia a fosforu;
• stopových minerálov: bóru, zinku, medi a selénu;
• intaktných proteínov a prirodzene sa 

vyskytujúcich rastových faktorov;
• kolagénu 1. typu, prevládajúceho typu kolagénu  

v zdravých kostiach;
• rastových faktorov kostí zohrávajúcich úlohu v 

priaznivých účinkoch hydroxyapatitu vápenatého;
• organických faktorov, ktoré poskytujú životne 

dôležité aminokyseliny a mukopolysacharidy
(glykosaminoglykánov).

HYDROXYAPATIT VÁPENATÝ



.

• Rastové faktory sú prírodné látky, ktoré stimulujú bunkový rast, 
proliferáciu, delenie a diferenciáciu buniek. 

• Sú dôležité pre reguláciu množstva bunkových procesov. 

• Niekoľko vedeckých štúdií ukázalo, že rastové faktory prirodzene 
prítomné v kostiach pôsobia lokálne na podporu tvorby kostí  
stimuláciou osteoblastov (kostných buniek zodpovedných za 
mineralizáciu kostí) ich formovaním a aktivitou a tak zohrávajú 
dôležitú úlohu v remodulácii 1 a mineralizácii kostí.

• Rastové faktory sú obzvlášť dôležité pri udržiavaní kostnej hmoty2. 

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 

RASTOVÉ FAKTORY V HYDROXYAPATITE VÁPENATOM



TIENS Kalcium obsahuje vápnik a fosfor v pomere 2:1, čo sa rovná 
pomeru týchto prvkov v ľudských kostiach

a je najprospešnejší pre naše zdravie. 

pomer

Ca:P

2:1

POMER VÁPNIKA A FOSFORU



POKROČILÁ TECHNOLÓGIA POUŽITÁ                                                  
V TIENS KALCIOVÝCH PRODUKTOCH

Unikátna technológia výroby kalciového prášku

Získavané len z organických zdrojov

Mikronizácia zabezpečuje ľahkú rozpustnosť kalciových produktov TIENS 
vo vode a iných tekutinách ako je mlieko, sójové mlieko atď.

Zložky obsiahnuté v kalciových produktoch TIENS sa ľahko vstrebávajú           
v ľudskom tele.



Organický 
zdroj

Vysoká 
vstrebateľnosť

Vysoký obsah 
vápnika

VÝHODY VÁPNIKA



Vápnik

Fosfor

Vitamín AVitamín D

Vitamín C

TIENS VÝŽIVNÝ SUPER KALCIOVÝ PRÁŠOK



TIENS VÝŽIVNÝ SUPER KALCIOVÝ PRÁŠOK

Vápnik, fosfor a vitamín D sú kľúčové pre zdravé kosti a 
zuby  

Vitamín D prispieva k normálnej absorpcii  a využívaniu 
kalcia a fosforu 

Vápnik a vitamín D pomáhajú znižovať stratu kostných 
minerálov u žien po menopauze. Nízka hustota kostí  je 
rizikovým faktorom osteoporotických zlomenín kostí.

Vápnik a vitamín D podporujú správnu funkciu svalov

Vitamíny A, D a C regulujú prirodzenú obranyschopnosť 
organizmu. 



.

• prispieva k udržaniu normálnej hladiny vápnika 
v krvi;

VITAMÍN D

• zohráva úlohu v procese delenia buniek;

• pomáha znižovať riziko pádov v súvislosti          
s posturálnou nestabilitou a svalovou 
slabosťou; pády sú rizikovým faktorom 
zlomenín u mužov a žien vo veku nad 60 
rokov.



CALCIUM

• podporuje zdravý vzhľad kože;

VITAMÍN A

• je nevyhnutný pre udržanie dobrého zraku;

• podporuje normálny metabolizmus železa;

• hrá úlohu v procese bunkovej špecializácie.

VITAMÍN



• chráni bunky pred oxidatívnym stresom;

VITAMÍN C

• znižuje únavu a vyčerpanosť ;

• podporuje správne fungovanie nervového systému; 

• prispieva k udržiavaniu normálnych funkcií imunitného systému 
počas, alebo po, intenzívnom telesnom cvičení;

• prispieva  k regenerácii redukovanej formy vitamínu E

• vplýva na normálnu tvorbu kolagénu a je nevyhnutný pre správne fungovanie 
krvných ciev.



STRATA KOSTNEJ HMOTY

Kostná hmota:
• 70% sa kumuluje pred 20.

rokom života
• 10% sa kumuluje medzi 20.          

a 30. rokom života
• vrchol dosiahne okolo 30. roku 

života 

S pribúdajúcim vekom sa 
znižuje miera konverzie  kostí.
U bábätiek je miera konverzie 

100%, u detí je 10%
a u dospelých len 2-4%.

Strata kostnej hmoty：
• 30% sa stratí do 50. roku 

života
• 50% sa stratí do 70. roku 

života 

Po tom ako hustota kostnej 
hmoty dosiahne vrchol (okolo
30. roku života) začne ubúdať 
každý rok o 0,7% celkového 

objemu. 



CALCIUM

Osteoporóza

OSTEOPORÓZA



OSTEOPOROSIS

.

Osteoporóza sa vyskytuje, keď telo stráca príliš veľa, alebo 
vytvára príliš málo, kostnej hmoty, alebo oboje.

Dôsledkom je, že kosti slabnú a môžu sa dokonca zlomiť pri 
páde alebo drobnej nehode, aké sa stávajú denno-denne.

Normálna kosť Osteoporóza

OSTEOPORÓZA

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



Celosvetovo osteoporóza zapríčiní viac ako 8,9 milióna zlomením ročne, čo znamená, 
že každé tri sekundy niekde na svete dôjde k osteoporotickej zlomenine. 

Celosvetovo každá tretia žena vo veku nad 50 rokov  utrpí osteoporotickú zlomeninu 
a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov. 

Odhaduje sa, že osteoporóza postihuje 75 miliónov ľudí v Európe, USA a Japonsku.

Odhaduje sa, že osteoporóza postihuje 200 miliónov žien na svete – približne desatinu 
žien vo veku nad 60 rokov, jednu pätinu žien vo veku nad 70 rokov a dve pätiny žien vo 
veku nad 80 rokov a dve tretiny deväťdesiatničiek. 

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

OSTEOPORÓZA - ŠTATISTIKY



OSTEOPORÓZA – AKO JEJ PREDCHÁDZAŤ?

Dbajte na vyváženú a zdravú stravu bohatú na vápnik a vitamín D

Dodržiavajte zdravý životný štýl 

Pravidelne cvičte – kostiam to prospieva



TIENS VÝŽIVNÝ SUPER KALCIOVÝ PRÁŠOK

Odporúčaná denná dávka:
1 vrecúško nasypať do 120 ml (½ pohára) 
teplej vody alebo mlieka a dobre rozmiešať. 
Užívať raz denne po alebo medzi jedlami. 



TIENS SUPER KALCIOVÝ PRÁŠOK PRE DETI

Vápnik

Fosfor

Vitamín A

Vitamín DVitamín C

Zinok

Taurín



TIENS SUPER KALCIOVÝ PRÁŠOK PRE DETI

Vápnik, fosfor a vitamín D prispievajú 
k udržiavaniu zdravých kostí a zubov 

Vápnik a vitamín D sú potrebné pre zdravý rast          
a vývoj kostí u detí 

Zinok, vitamíny A, D a C zabezpečujú normálne 
fungovanie imunitného systému



Kosti

Genetické faktory majú 70% vplyv na ľudské telo. Doba od narodenia do tretieho roku života  
a obdobie dospievania (u chlapcov 11-13 rokov, u dievčat 9-11 rokov) sú dve fázy 
intenzívneho rastu. Vápnik je potrebný pre normálny rast a vývoj kostí u detí.

Zuby
U malých detí sa zuby objavujú okolo 6. mesiaca veku a mliečny chrup je kompletný vo veku 2-
3 rokov; trvalý chrup začína rásť okolo 6. roku a je kompletný vo veku 12-13 rokov. Vápnik je 
dôležitý pre správny vývoj chrupu. 

Inteligencia
Mozog vo veku 4-5 rokov dosahuje hmotnosť okolo 1350 gramov a má takmer rovnakú veľkosť 
ako mozog dospelého človeka. Vývoj intelektu sa završuje prakticky vo veku 17 rokov. Vápnik
podporuje normálny prenos nervových signálov. 

Zrak
Do 3 rokov veku je vysoko vyvinutá funkcia zraku (stereo). Vývoj zraku je kompletne zavŕšený 
vo veku 8 rokov. Z tohto dôvodu je dôležitá správna výživa v detstve, pretože prispieva k 
udržiavaniu zdravého zraku. 

Imunita
Imunita sa najviac vyvíja vo veku 4-10 rokov života dieťaťa. Vápnik, vitamíny D, A, C 
a zinok hrajú úlohu v  normálnom fungovaní imunitného systému. 

VÝZNAM KALCIA PRE VÝVOJ DETÍ 



ZINOK

.

• Zlepšuje stav vlasov a nechtov;

• Je jedným z mikroelementov nevyhnutných pre silné kosti;

• Chráni bunky pred oxidatívnym stresom;

• Podporuje prirodzenú obranyschopnosť tela;

• Udržiava dobrý zrak;

• Podporuje kognitívne funkcie;

• Podporuje normálnu syntézu proteínov a DNA a metabolizmus makroživín. 



TAURÍN

• Taurín je organická zlúčenina zo skupiny aminokyselín;

• Je prítomná v bunkách mnohých tkanív a hrá dôležitú 
úlohu v mnohých fyziologických procesoch rôznych 
orgánov;

• V najväčšom množstve sa nachádza v mozgu (v epifýze a 
hypofýze), sietnici, srdci, svaloch a v žlči.



TIENS SUPER KALCIOVÝ PRÁŠOK PRE DETI

Odporúčaná denná dávka:
1 vrecúško nasypať do 120 ml (½ 
pohára) teplej vody alebo mlieka a 
dobre rozmiešať. 
Užívať raz denne po alebo medzi 
jedlami. 



Vápnik

Fosfor

Kyselina 
listová

Vitamín E

Vitamín B12

Vitamín B1

Vitamín C

Taurín

TIENS SUPER KALCIUM S LECITÍNOM, KAPSULY



Vápnik sa podieľa na prenose nervových vzruchov, 
fungovaní svalov a spolu s vitamínmi B1 a  B12

podporuje metabolizmus uvoľňovania energie. 

Vitamíny C, B1, B12 prospievajú fungovaniu nervovej 
sústavy a normálnym duševným funkciám.

Vitamíny C, B12 a kyselina listová zabezpečujú správne 
fungovanie imunitného systému a znižovanie únavy          
a vyčerpanosti. 

TIENS SUPER KALCIUM S LECITÍNOM, KAPSULY



LECITÍN

• Lecitín ako fosfolipid je čisto prírodná 
látka podporujúca mnohé metabolické 
procesy prebiehajúce v organizme. 

• Nachádza sa v každej bunke v tele, 
najmä ako súčasť bunkových 
membrán. 

• Lecitín je zložkou nervového tkaniva        
v ľudskom mozgu. Lecitín sa premieňa 
na acetylcholín, látku, ktorá prenáša 
nervové impulzy. 



B1 
&

B12
VITAMINS

Vitamín B12:

VITAMÍNY B1 a B12

Vitamín B1 (tiamín):

• Podporuje správne fungovanie srdca;

• Prispieva k normálnemu fungovaniu nervovej 
sústavy;

• Udržiava zdravý neurologický vývoj a fungovanie.

• Prispieva k tvorbe červených krviniek;

• Hrá úlohu v procese delenia buniek;

• Zabezpečuje normálne neurologické a mentálne funkcie.



Kyselina listová:

KYSELINA LISTOVÁ a VITAMÍN E

Vitamín E

• chráni DNA, proteíny a lipidy pred 
oxidatívnym poškodením. 

• hrá úlohu v procese  delenia buniek;

• prispieva k rastu placenty počas tehotenstva;

• príjem kyseliny listovej v doplnku výživy zvyšuje jej hladinu                     
u budúcich matiek. Nízka hladina kyseliny listovej je rizikovým 
faktorom pri vývoji defektov nervovej trubice vyvíjajúceho sa 
plodu. 

• prispieva k normálnej tvorbe krvi;



TIENS SUPER KALCIUM S LECITÍNOM, KAPSULY

Odporúčaná denná dávka:
3 kapsuly denne.



Z prírody priamo k vám 


