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CALCIPAMYL® 
 
Dankzij de unieke en complete combinatie op basis van hooggedoseerde en geresorbeerde organische 
calciumzouten* alsook vitamine D3* en K2 heeft CALCIPAMYL® de volgende eigenschappen: 
 

Voor het behoud van normale botten, en draagt bij tot een normale spierfunctie*. 
 

Wat is CALCIPAMYL®? 
 
CALCIPAMYL® is een voedingssupplement in poederzakjes dat een combinatie biedt van drie benodigde elementen : 
 

- 3 hooggedoseerde en geresorbeerde organische calciumzouten van glycerofosfaat, lactaat en citraat  
(1000 mg calciumelement) 

- Vitamine D3 (22 µg , 880 IE**)  
- Vitamine K2 (20 µg) 

 
** IE: internationale eenheid 
 
CALCIPAMYL® kan gebruikt worden bij een verhoogde behoefte aan calcium, vitamine D3 en vitamine K2, zoals 
tijdens perioden van sterke groei van het skelet, bijvoorbeeld in de puberteit, tijdens de zwangerschap, tijdens de 
overgang of bij ouderen, mannen of vrouwen, om aan hun behoefte aan calcium te voldoen. 
 
Werkingsmechanismen: 
 

- Calcium is een benodigd element voor het behoud van normale botten. Voedsel zoals melkproducten of 
bepaalde voedingssupplementen kunnen de toevoer aan calcium aanvullen.  
 

- Vitamine D3 (cholecalciferol) draagt bij tot de absorptie en normaal gebruik van calcium en fosfor, en tot 
het behoud van normale botten. Deze vitamine is oplosbaar in vet en wordt door het lichaam aangemaakt 
bij voldoende blootstelling aan de zon. Voedsel of bepaalde voedingssupplementen kunnen de toevoer aan 
vitamine D aanvullen. Ze speelt ook een rol in het proces van de celdeling en draagt bij tot het normaal 
functioneren van het immuunsysteem. 
 

- Vitamine K2 is oplosbaar in vet, wordt in de darm opgenomen met de vetten maar de opname ervan is 
beperkt. Voedsel of bepaalde voedingssupplementen kunnen de toevoer aan vitamine K2 aanvullen. Via de 
voeding kunnen kleine hoeveelheden worden gebracht door kazen, eieren en gefermenteerde sojabonen. 
Vitamine K2 draagt ook bij tot het behoud van normale botten. 

Jongeren: 

De calcium en vitamine D in CALCIPAMYL® dragen bij tot normale botten, alsook tot een normale spierwerking. 
Bovendien draagt vitamine D bij tot een normale opname en een normaal gebruik van calcium, waardoor dit product 
een ideale combinatie is voor jongeren in volle groei.  

Vrouwen boven de 50 jaar: 

Calcium en vitamine D in CALCIPAMYL® helpen het verlies van botmineralen bij vrouwen in de menopauze te 
verminderen. Een lage botmineraaldichtheid is een risicofactor voor osteoporotische botbreuken. De  
osteoporotische botbreuken  hebben  meerdere risicofactoren maar een verandering van één van die factoren kan al 
dan niet een gunstig effect hebben. Het gunstige effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van minstens 
1.200 mg calcium en 20 μg vitamine D, ongeacht de bron. 

Personen ouder dan 60 jaar: 

CALCIPAMYL® kan ook worden gebruikt bij ouderen voor het behoud van normale botten, dankzij zijn gehalte aan 
calcium. Bovendien helpt vitamine D om de risico’s van vallen te verminderen, in verband met houdingsinstabiliteit 
en spierzwakte waarbij vallen  een risicofactor is voor botbreuken bij mannen en vrouwen vanaf 60 jaar. Er zijn 
verschillende risicofactoren voor botbreuken en het veranderen van één van die factoren kan al dan niet een gunstig 
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effect hebben. Het gunstige effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van minstens 20 μg vitamine D, 
ongeacht de bron. 

CALCIPAMYL® is een voedingssupplement dat voldoet aan de hoogste productie vereisten verplicht voor de 
Belgische en Europese normen met betrekking tot voedingssupplementen.  
 

Gebruiksaanwijzing: 
De aanbevolen dosis bedraagt 1 zakje CALCIPAMYL® per dag, opgelost in 200 ml water. 
 
1. Open het zakje op de aangeduide plaats. 
2. Giet het poeder in een glas. 
3. Voeg 200 ml water toe. Goed mengen. 
4. Ideaal op te drinken binnen de 15 minuten en te mengen voor gebruik. 

 
CALCIPAMYL® mag op eender welk moment van de dag worden ingenomen.  
 
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. 
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde 
levensstijl worden gebruikt. Bewaren buiten het bereik van jonge kinderen. Bewaren bij kamertemperatuur in de 
oorspronkelijke verpakking. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Niet gebruiken indien U allergisch of 
overgevoelig bent voor één of meerdere van de stoffen in dit product. 
 

Inhoud van de verpakking: 
Poederzakjes met sinaasappelsmaak. 
 

Ingrediënten: 
Calciumglycerofosfaat, calciumlactaat, vulstof: sorbitol, zuurteregelaar: citroenzuur, calciumcitraat, tutti frutti 
aroma, antiklontermiddel: siliciumdioxide, kleurstoffen: beta caroteen  en bietenrood, natuurlijk aroma, 
zuurteregelaar: citraten, zoetstof: steviolglycosiden, menachinon-7 (Vitamine K), cholecalciferol (Vitamine D), 
zoetstoffen: sucralose, neotaam.  
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