
 

ENZIME DoloBin (Ca+Mg) 

 
 

 
✓ Supliment alimentar sub formă de capsule care conțin un minereu – 

dolomitul – ce asigură o combinație naturală de săruri de calciu și 
magneziu care își îmbunătățesc reciproc absorbția intestinală și 
biodisponibilitatea. 

✓ Este o formulă perfect adaptată pentru vegani, precum și pentru toți cei 
care preferă preparatele naturale, de înaltă calitate. 

✓ Ingredientele sunt certificate a fi fără gluten, fără lactoză și fără amidon. 
✓ Nu conține zahăr sau sare. 
✓ Flaconul conține 50 de capsule. 
✓ Utilizare recomandată: 1 - 2 capsule/ zi. 

 

 
Produs al: Laboratorios ENZIME S.L., - Spania 

Deținător Notificare și Distribuitor în România: A&A Naturomedica Bio-dietetic Group srl, Luptătorilor 56, București. 

Prețurile actualizate:  
- Pentru Persoanele Juridice Revânzătoare: www.depozitbio.ro sau luați legătura cu Reprezentantul Medical 

Zonal 
- Farmacii/ Centre de Sănătate/ Magazine Specializate: în funcție de politica de adaosuri comerciale a fiecărei unități 
- Comerț on-line: sunați la +40721.328.509 sau accesați: https://naturomedica.ro/enzime-dolobin-50-capsule/  

 

ENZIME DoloBin (Ca+Mg) – conține dolomită, un amestec natural de săruri anorganice de calciu și de magneziu, care își favorizează 
unul celuilalt, activitatea biologică. Cele două minerale sunt esențiale în menținerea sănătății oaselor și articulațiilor în stare bună, 
ajutând la prevenirea osteoporozei, întăresc sistemul osteo-articular și dinții. În plus, calciul favorizează contracția musculară iar 
magneziul intervine în relaxare, de unde și rolul său recunoscut în sistemul cardiac. 

Dolomită - rocă calcară compusă din carbonat de calciu și magneziu - este rar întâlnit în sedimentele moderne, însă dolomiții sunt foarte 
frecvenți printre rocile mai vechi. Pot avea o amplasate geografică extensivă și la adâncimi de sute și mii de metri. Majoritatea rocilor 
bogate în dolomit au fost inițial depuse ca și nămol de carbonat de calciu care – mai apoi - a fost modificat de apă bogată în magneziu, 
conducând la formarea dolomitei. 

Preparatul spaniol ENZIME DoloBin (Ca+Mg) ajută la îmbunătățirea aportului zilnic de calciu și de magneziu cu înaltă 
biodisponibilitate și, prin aceasta, contribuie la: 

• Coagularea normală a sângelui. 
• Metabolismul energetic normal. 
• Funcționarea normală a sistemului muscular. 
• O neurotransmisie normală. 
• Funcționarea normală a enzimelor digestive. 
• Procesul de diviziune și de diferențiere celulara. 
• Menținerea sănătății sistemului osos. 
• Menținerea sănătății dinților. 
• Reducerea oboselii și extenuării. 

• Echilibrul electrolitic. 

• Metabolismul energetic normal. 

• Funcționarea normală a sistemului nervos. 

http://www.depozitbio.ro/
https://naturomedica.ro/enzime-dolobin-50-capsule/


• Funcționarea normală a sistemului muscular.  

• Sinteza normală a proteinelor. 

• Menținerea sănătății psihice. 

Două capsule de ENZIME DoloBin (Ca+Mg) asigură 25,4% din doza zilnică de calciu și de 21,4% din cea de magneziu, 
recomandată pentru un adult.  

Care sunt dozele uzual recomandate zilnic?                   
De regulă, se administrează 2 capsule pe zi, însă specialistul din domeniul sănătății (medicul, farmacistul, dietetician-nutriționistul) vă 
poate indica și o altă modalitate de administrare, pentru o perioadă limitată de timp și în funcție de necesitățile Dvs. dar și de aportul de 
calciu și de magneziu din celelalte alimente. 
 
Cine poate lua ENZIME DoloBin (Ca+Mg)? 
Oricare persoana de la vârsta de copil mai mare până la cea de vârstnic, căruia capacitatea de înghițire voluntară îi permite ingestia 
acestor capsule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Dietetica si Nutritie Integrativa „Dr. Albu”. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă publicarea sau reproducerea integrală sau parţială, sub oricare formă (electronică, mecanică, 

fotocopiere, etc.), precum şi transmiterea oricăror părţi din acest text fără acordul autorului! 


