
הטבע. ברא מחדש
סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברא צמחים

בשילוב תמציות צמחים

רשת מרכזי ברא : כפר סבא, תל אביב, יקנעם, גדרה וסחנין
04-9899051WWW.BARA.CO.IL

 שילוב חכם וייחודי של ויטמינים, מינרלים ותמציות צמחים מרוכזות.
מהיום התוספים שלכם מקבלים משמעות חדשה לחיים.

WISE BLEND

סידן 400 מ"ג בתוספת מינרלים חיוניים ותמציות צמחים



Ca
סידן הוא הרכיב העיקרי ברקמת העצם וצריכתו מפחיתה באופן מובהק אובדן מסת עצם, 

צריכה יומית חיונית כפיצוי על הכמות היומית המופרשת מהגוף.
כיום כבר מוסכם כי רמות נאותות של סידן וויטמין D נחוצות למניעת דלדול מסת העצם 

והתפתחות אוסטאופורוזיס.
אולם מחקרים עדכניים מראים כי הדרישות התזונתיות לשמירה על בריאות העצם מערבות 

יותר משני נוטריינטים חשובים אלו. 

הוראות שימוש:

1-2 טבליות ליום עם מעט מים לפני הארוחות.

מכיל: סידן
מינרלים חיוניים ותמציות צמחים

כשר400  מ״ג 60  טבליות
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מה מיוחד בסידן של ברא?
Wise Blend: פורמולה ייחודית המכילה סידן קרבונאט וסידן ציטראט בשילוב קומפלקס ויטמינים, 

מינרלים וצמחי מרפא התורמים במנגנונים משולבים לשמירת בריאות העצם:
סידן 400 מ"ג המכיל שילוב של סידן קרבונאט וסידן ציטראט- להעצמת הספיגה והזמינות הביולוגית 

של המינרל
ויטמין D3  - התצורה הפעילה ביותר של הוויטמין, בעל חשיבות קריטית בספיגת סידן וזרחן, בוויסות 

רמות סידן בדם ומינרליזציה של העצם. שילוב סידן וויטמין D הוכח כמפחית היארעות של שברי ירך 
ושל איבוד מסת עצם

בורון – מגביר מינרליזציית עצם ותומך במשולב עם הסידן בשלמות העצם. הוכח כמפצה על מחסור 
בוויטמין D בהקשר של בריאות העצם, ומחסור בו מקושר לפגיעה במבנה השלד 

מגנזיום- מינרל החיוני למינרליזציית עצם תקינה. בשילוב הסידן הוא חשוב לבריאות העצם.
אבץ פיקולינאט – תורם למינרליציה של העצם, להעצמת יצור קולגן וליצירת רקמת עצם חדשה 

)קאלוס( לאחר שבר בעצם
שבטבט- צמח מרפא עשיר בצורן )סיליקה(, מינרל החיוני להגנה מפני דלדול עצם ואוסטאופורוזיס, 

כפי שנבדק מחקרית
אנג’ליקה סינית – צמח מרפא התורם למניעה ובמצבי דלדול עצם ואוסטאופורוזיס על רקע חוסר 

איזון הורמונלי, כפי שנבדק מחקרית

almogdvir

כמות הרכיב בטבליה שם הרכיב

400 מ”ג
155 מ”ג
71.5 מ”ג
21.5 מ”ג

5 מ”ג
2 מ”ג

12 יחב”ל

)Calcium citrate 34.5% + Calcium carbonate 65.5%( סידן

)Magnesium oxide 66.7% + Magnesium citrate 33.3%( מגנזיום

) Equisetum arvense dry extract 5:1( שבטבט

)Angelica sinensis dry extract 5:1( אנג’ליקה סינית

)Zinc picolinate( אבץ פיקולינט

)Disodium tetraborate( בורון

)Vitamin  D3(       ויטמיןD3


