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W suplementacji i żywności



MAKROELEMENTY

to składniki mineralne, które w
organizmie występują w dużych
ilościach, należy do nich wapń, będący
głównym składnikiem kości, a także
potas, magnez, fosfor, chlor, sód i siarka. 

MIKROELEMENTY

to inne sole mineralne, których
organizm ludzki potrzebuje w
bardzo małych ilościach, należy do
nich między innymi cynk, żelazo,
chrom oraz jod. 
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WAPŃ
NIEZBĘDNE MAKROELEMENTY

Budowanie szkieletu, dzięki niemu nasze kości i zęby są zdrowe
i mocne

Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Jego brak zaburza
prawidłowe funkcjonowanie serce, mięśni i układu nerwowego

Wspomaga działanie hormonów i prawidłowy rytm serca

Reguluje dobrą jakość snu oraz stabilny nastrój

FUNKCJE
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Witamina D, aminokwasy (lizyna,
arginina) oraz magnez zwiększają

przyswajalność wapnia



SÓL WAPNIA POCHODZENIE OPIS

WĘGLAN WAPNIA Calcium carbonate
Wapń w związku węglanu najlepiej

trzymuje równowagę kwasowo-zasadową w
organizmie człowieka

WĘGLAN WAPNIA Oyster shell of natural origin
Wpływa korzystnie na wchłanianie fosforu,

metabolizm energetyczny oraz budowy
kości
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OFERTA SOLI WAPNIA
ALFA SAGITTARIUS



MAGNEZ
NIEZBĘDNE MAKROELEMENTY

Aktywator licznych enzymów, działając jak zapalnik, bez którego
wiele procesów nie mogłoby zajść

Niezbędny do funkcjonowania mięśni i nerwów, wchłaniania
witamin i innych bioskładników

Wpływa na nasze samopoczucie, chronią naczynia krwionośne i
zapobiega odkładaniu się cholesterolu na ściankach tętnic

Wzmacnia układ odpornościowy

Odgrywa ważną rolę w profilaktyce hipoglikemii, biorąc udział w
wytwarzaniu insuliny

FUNKCJE
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Witamina B6 zwiększa 
przyswajalność magnezu



SÓL MAGNEZU POCHODZENIE OPIS

CHLOREK MAGNEZU Magnesium chloride Rozpuszczalność: 560 g/dm3

CYTRYNIAN* MAGNEZU Magnesium citrate
Rozpuszczalność: 200 g/dm3

najlepiej przyswajalna forma magnezu

TLENEK MAGNEZU Magnesium oxide Rozpuszczalność: 0.006 g/dm3

STEARYNIAN* MAGNEZU Magnesium stearate

Właściwości wiążące, dlatego używany jest
do formowania tabletek i napełniania
kapsułek oraz jako środek poślizgowy

ułatwiający ich połykanie
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OFERTA SOLI MAGNEZU
ALFA SAGITTARIUS

*związek organiczny



POTAS
NIEZBĘDNE MAKROELEMENTY

Reguluje gospodarkę wodną organizmu, regulując pH
komórkowe i zapewniając zachowanie równowagi kwasowo-
zasadowej

Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego
i mięśniowego

Wpływa korzystnie na zasoby glikogenu, związku, który jest
„paliwem” dla pracujących mięśni

Obniża wartość ciśnienia tętniczego, działa pozytywnie na
śródbłonek naczyń, a także ogranicza produkcję wolnych
rodników, zmniejszając ryzyko udaru mózgu

FUNKCJE
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Po podaniu doustnym wchłanianie
potasu z przewodu pokarmowego wynosi

prawie 100% podanej dawki



SÓL POTASU POCHODZENIE OPIS

CHLOREK POTASU Potassium chloride
Najlepsza i najbardziej ekonomiczna wersja

związku potasu

JODEK POTASU Potassium iodide

Sól potasowa kwasu jodowodorowego,
stabilny jod to związek chemiczny, który od
lat znajduje zastosowanie w preparatach,

m.in. maściach do leczenia urazów,
naciągniętych mięśni czy obrzęków

limfatycznych, odkażającej jodynie czy
płynie Lugola
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OFERTA SOLI POTASU
ALFA SAGITTARIUS



CYNK
NIEZBĘDNE MIKROELEMENTY

Korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego

Gwarantuje zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci

Chroni siatkówkę przed wolnymi rodnikami, a także umożliwia
widzenie w ciemności

Przyspiesza gojenie się ran

FUNKCJE
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Przyswajalność cynku ulega obniżeniu na skutek
spożywania zbyt dużej ilości pokarmów bogatych

w kwas foliowy, żelazo, miedź, wapń, fityniany



SÓL CYNKU POCHODZENIE OPIS

CYTRYNIAN* CYNKU Zinc citrate Wysokowchłanialna sól organiczna cynku

GLUKONIAN CYNKU Zinc gluconate
To łatwo pozyskiwany związek powstający

podczas fermentacji glukozy

PIKOLINIAN CYNKU Zinc picolinate

Forma wskazana dla osób, które zmagają się
z dolegliwościami ze strony przewodu

pokarmowego. Kwas pikollinowy wzmacnia
wchłanianie cynku, ale nie podrażnia

żołądka

SIARCZAN CYNKU Zinc sulfate
Minerał w formie soli nieorganicznej. 

Jego przyswajalność zależy od
zapotrzebowania organizmu
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OFERTA SOLI CYNKU
ALFA SAGITTARIUS

*związek organiczny



ŻELAZO
NIEZBĘDNE MIKROELEMENTY

Składnikiem hemoglobiny, czyli substancji, dzięki której czerwone
krwinki mogą przenosić tlen

Zapobiega niedotlenieniu mięśni i sprzyja ich regeneracji,
wpływając na wydolność organizmu w trakcie wysiłku fizycznego

Występuje w enzymach biorących udział w powstawaniu DNA,
syntezie neuroprzekaźników w mózgu oraz procesach
magazynowania i przetwarzania energii komórki

FUNKCJE
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Żelazo wchłania się lepiej, jeśli jest
dostarczany wraz z witaminą C



SÓL ŻELAZA POCHODZENIE OPIS

FUMARAN* ŻELAZA Ferrous fumarate
Ta organiczna sól żelaza zawiera organiczną,

biodostępną formę żelaza.
Wysoce przyswajalna
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OFERTA SOLI ŻELAZA
ALFA SAGITTARIUS

*związek organiczny



to polski międzynarodowy dystrybutor surowców chemicznych dla
przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego i chemii
gospodarczej. Firma założona w 1992 roku w Krakowie nieustannie się
rozwija.

W ostatnich latach nasz wzrost pozwolił nam na stworzenie
strategicznej sieci dystrybucyjnej i kompleksowej oferty surowców.  

Przedmiotem naszej szczególnej troski jak i źródłem satysfakcji jest
tworzenie, oferowanie oraz dostarczanie produktów o najwyższej
jakości, o niezmiennych parametrach, w wyznaczonych terminach.

Rozwój tak, ale zrównoważony
Zespół Alfa Sagittarius
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