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Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , reprezentate în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  flacon cu 90 capsule de 500 mg; 

Compozi ţie per capsul ă:  gluconat de calciu – 18 mg; gluconat de magneziu –  10 mg; seleniu organic – 66 µg; acid ascorbic (vitamina C) – 5 mg; tocoferol 

(vitamina E) – 3,3 mg; fibre de citrice – 450 mg (c onţin: sodiu, potasiu, calciu, magneziu, celuloz ă); fibre de ov ăz – 5 mg; lactobacillus acidophillus 

– 8 mg (3.000 milioane germeni). Este o tulpin ă de lactobacillus special selec ţionat ă şi dezvoltat ă care capteaz ă seleniul din mediul de cultur ă, îl 

leag ă de aminoacidul cistein ă, rezultând seleniu-cistein ă (un compus organic al seleniului) f ăr ă toxicitate şi cu biodisponibilitate m ărit ă fa ţă de 

sărurile de seleniu. 

Indica ţii terapeutice:  terapia complementar ă nutri ţional ă natural ă a osteoporozei, osteopeniei şi artritelor, precum şi a altor tipuri de debilitate 

osoas ă şi a refacerii dup ă fracturi. KKAALL SSII SS este destinat atât persoanelor care necesit ă doar terapie dietetic ă special ă, cât şi a celor care sunt în 

cursul tratamentului medicamentos specific. 

Administrare:  1 capsul ă x 3 ori/zi (câte o capsul ă cu 15 – 30 minute înainte de fiecare mas ă principal ă). A NU SE DEP ĂŞI 3 CAPSULE/ZI. Deşi rezultatele 

încep s ă apar ă dup ă 2 – 3 s ăpt ămâni de utilizare, devin maxime la aproximativ 6 lu ni. Este de dorit ca administrarea s ă se fac ă pe perioade cât mai 

lungi. 

Propriet ăţi:  - calciul – particip ă la formarea, dezvoltarea şi reconstruc ţia oaselor şi din ţilor, regleaz ă ritmul cardiac, stimuleaz ă p ătrunderea 

nutrien ţilor prin membranele celulare, men ţine buna func ţionalitate a nervilor şi mu şchilor; - magneziul – regleaz ă activitatea neuro-muscular ă şi 

ritmul cardiac, intervine în metabolismul calciului  şi vitaminei C, este vital în men ţinerea s ănăt ăţii sistemului osos prin favorizarea absorb ţiei 

calciului şi fosforului,  împiedic ă depunerea calciului în alte ţesututri; - seleniul – are efect antiinflamator articular, este un prin cipal 

antioxidant şi protector de membrane celulare. Previne formarea radicalilor liberi, care dup ă ultimele cercet ări reduc fixarea osoas ă a calciului. 

diminu ă probabilitatea apari ţiei cancerului. P ăstreaz ă elasticitatea ţesuturilor şi încetine şte îmb ătrânirea celular ă provocat ă de procesele oxidative. 

Dieta suplimentat ă cu seleniu asociat vitaminei C şi mai ales vitaminei E aduce beneficii importante c elor suferinzi de artrite şi, totodat ă, asigur ă 

cre şterea ap ăr ării imune, care este deficitar ă la b ătrâni; - vitamina C – favorizeaz ă depunerea calciului în oase, vindecarea fracturilo r şi are un 

puternic caracter antioxidant şi imunomodulator. Protejeaz ă organismul împotriva tuturor afec ţiunilor degenerative; - vitamina E – protejeaz ă 

membranele celulare împotriva compu şilor toxici, metalelor grele, medicamentelor, radia ţiilor şi radicalilor liberi. Are rol în func ţionarea normal ă a 

sistemului nervos, glandular, musculos şi osteoarticular, unde protejeaz ă cartilajele împotriva îmb ătrânirii, are efect analgezic şi antiinflamator; - 

vitamina D – asigur ă menţinerea nivelelor adecvate de calciu şi fosfor în sânge, precum şi buna lor utilizare. Favorizeaz ă absorb ţia acestor elemente 

din intestin. 

Existen ţa concomitent ă a acestei tulpini speciale de lactobacillus acidop hilus cu seleniul şi vitamina C, m ăre şte considerabil capacitatea de 

absorb ţie a calciului în masa osoas ă. KKAALL SSII SS particip ă la mic şorarea, stoparea şi compensarea pierderilor de mas ă osoas ă caracteristice osteopeniei şi 

osteoporozei, stimuleaz ă imunitatea, contracareaz ă formarea de radicali liberi şi oxiradicali (este antioxidant) şi are rol antiinflamator şi 

antidureros în procesele artritice. 

Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat.  

Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. A  nu se utiliza dup ă data expir ării înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra bine 

închis, la loc uscat şi r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 


