
 
Goed voor het behoud van sterke botten en tanden* 

  

Calcium, ook wel kalk genoemd, is het meest voorkomende mineraal in ons lichaam. Het mineraal is dan 
ook uiterst essentieel voor het behoud van sterke botten en tanden en is goed voor de kalkhuishouding. * 
Calcium ondersteunt bovendien een normale spierwerking en is van belang voor het zenuwstelsel.* 

Hogere behoefte voor kinderen en zwangeren  

Dagelijks heeft het lichaam ongeveer 450 - 1200 mg calcium nodig afhankelijk van leeftijd en geslacht.1 In 
periodes van groei, zoals de kindertijd of zwangerschap, is meer calcium nodig dan normaal gesproken. 
Calcium krijg je binnen door het eten van peulvruchten, groente zoals sperziebonen, spinazie en 
sojabonen, noten en diverse zuivelproducten zoals melk, kaas en yoghurt.  

 

 
  

Natuurlijk calcium uit rode alg (Aquamin TG®) 

  

In calciumtabletten is calcium carbonaat een veelvoorkomende vorm. Dit is een goedkope calciumbron 
die je lichaam slecht opneemt.2 Wij vinden het belangrijk dat de calcium terecht komt op de plekken waar 
het nodig is. Onze Calcium 400 & D3 is daarom gemaakt op basis van Aquamin®. Dit is een ingrediënt 
(allergeen- en GMO-vrij) van een al 24 jaar gerenommeerde ontwikkelaar, genaamd Marigot Ltd, waar ze 
algen verkrijgen op een uitsluitend duurzame manier.  

Dit doen ze door middel van GPS-techniek waarmee men kan zien welk gedeelte geoogst kan worden. 
Levende rode algen kunnen hierdoor gespaard worden en mineralen blijven opnemen. Deze organisatie 



onderbouwt de werkzaamheid van nutriënten aan de hand van wetenschap en ontwikkeld uitsluitend op 
duurzame wijze. In 2016 won Aquamin® daarnaast de Ingredient of the Year Award in de 
categorie Healthy Ageing. 
 

 

Uitsluitend duurzaam gewonnen  

Aquamin® maakt men uit natuurlijk, mineraalrijk en kalkhoudende zeealgen (Lithothamnion sp.). Deze 
algsoort is te vinden in de zeebodem van de Noord-Atlantische Oceaan, waar de wateren mineraalrijk, 
kraakhelder en vrij van vervuiling zijn. Aquamin® bevat naast uitermate goed opneembaar calcium ook 
magnesium en andere essentiële sporenmineralen. Deze unieke calciumformule met een mix aan andere 
nutriënten is dus goed voor de kalkhuishouding en ondersteunt de botten. *  

Combinatie met D3 voor betere opname 

  

Vitamine D3 zorgt voor een optimale werking van calcium. Deze zonnevitamine krijg je voor een heel klein 
deel via je voeding binnen, grotendeels maakt je lichaam dit aan via de huid. Vitamine D draagt ertoe bij 
dat calcium goed uit voeding wordt opgenomen. * Daarnaast verhoogt het de calciumopname in de 
botten, de plek waar calcium effectief is.*  

Calcium en vitamine D zijn van belang voor de opbouw van 
sterke botten van kinderen* 

  

De algemene dagelijkse hoeveelheid (ADH) verschilt bij kinderen per leeftijd, bij volwassenen per leeftijd 
en geslacht. Waar ouderen extra calcium nodig hebben, hebben kinderen dit ook. Calcium is namelijk van 
belang voor de samenstelling van de botten bij de groei en ontwikkeling van kinderen. *  

Gezondheidsraad adviseert 10 mcg vitamine D voor kinderen 

Kinderen van 4 t/m 8 jaar hebben een calciumbehoefte van ongeveer 700 mg per dag. Jongens vanaf 9 
jaar zitten hier al een stuk boven met 1200 mg, meisjes van 9 jaar zitten hier 100 mg onder met 1100 mg 
per dag. Vitamine D zorgt vervolgens voor de goede opname van kalk. * Daarnaast geeft de 



Gezondheidsraad aan dat kinderen vanaf hun geboorte baat hebben bij een dagelijkse inname vitamine D 
van 10 mcg.3  

 

Innamegemak door kauwtablet met handige breekstreep 

  

Onze calcium tabletten zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met senioren op leeftijd. Waar een 
volwassene vaak gemakkelijk de hele tablet kapot kauwt, kan dit voor een kind soms net te groot zijn. Met 
de breekstrepen breek je het ronde tablet gemakkelijk in vier stukjes waardoor ook jonge kinderen 
Calcium 400 uitstekend kunnen gebruiken. Door het natuurlijke aroma op basis van sinaasappel is het 
calciumtablet bovendien een feestje voor de smaakpapillen. 

 

 
* Goedgekeurde gezondheidsclaims: 

• Calcium en vitamine D dragen bij aan een normale groei en ontwikkeling van de botten van kinderen 
• Calcium en vitamine D ondersteunen de groei en ontwikkeling van botten van kinderen 
• Calcium en vitamine D zijn nodig voor de normale groei en ontwikkeling van de botten van kinderen 
• Calcium en vitamine D zijn van belang voor de opbouw van sterke botten van kinderen 
• Calcium en vitamine D zijn van belang voor de opbouw/ontwikkeling van het skelet van kinderen 
• Calcium en vitamine D, goed voor het skelet van kinderen 
• Calcium en vitamine D spelen een rol bij de botaanmaak van kinderen 
• Calcium en vitamine D zijn van belang voor de samenstelling van de botten bij de groei en ontwikkeling van kinderen 
• Calcium is goed voor het behoud van sterke botten 
• Calcium is van belang voor het behoud van sterke tanden 
• Calcium is goed voor de kalkhuishouding 
• Calcium ondersteunt een normale spierwerking 



• Calcium is van belang voor het zenuwstelsel  
• Vitamine D draagt ertoe bij dat calcium goed uit de voeding wordt opgenomen 
• Vitamine D verhoogt de opname van kalk in de botten 
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