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Luuston vahvistamiseksi ja suojaamiseksi 

Vaikuttavat aineet: 

Aine Määrä/2 
tabl* 

Vrk-suositus  Tärkein vaikutus luustolle 

Kalsium 1000 mg 800 mg** Luuston tärkein rakennusaine 

Magnesium 400 mg 280-350 mg Varmistaa luuston hyvinvoinnin 

Sinkki 20 mg 7-9 mg 
(yläraja 25 
mg 
imeytyneenä) 

Stimuloi luun kasvua/vahvistumista useammalla 
mekanismilla. Mineralisaatio. 

D3-vitamiini 20 µg 10 µg (yläraja 
100 µg/vrk, 
EFSA) 

Edistää kalsiumin imeytymistä suolistosta 

K-vitamiini 200 µg ei suositusta, 
yleensä 90 µg 

Luun tiheys. Osteokalsiinin (kalsiumin kiinnittäminen 
luuhun, luun vahvistuminen) aktivointi. 

* 1 tabletti/vrk riittää täydentämään ravinnosta saatavat hivenaineet 

** Osteoporoosissa 1000-1500 mg/vrk 

5 vaikuttavaa ainetta 

4 vaikutusta 

Vaikuttavat aineet – synergiavaikutus  

Magnesium, sinkki ja K-vitamiini – välttämättömiä tasapanon pitämiseksi luun muodostumisen 

puolella 

Suora vaikutus luun muodostukseen ja tiheyteen (Kalsium, D3-vitamiini) ja välillisten vaikutusten 

kautta (Mg, Zn, K-vitamiini) 

Yksi tabletti, neljä vaikutusta luustolle: uudistaa – vahvistaa – voimistaa – suojaa 

Miten OsteosylD3 vaikuttaa:  

➢ Stimuloi Parathormonin eritystä ja toimintaa 

➢ Palauttaa normaalin kalsiumin toiminnan 

➢ Ylläpitää oikeaa luun uusiutumista 

➢ Lisää luun tiheyttä, vahvistaa ja suojaa murtumilta 

Muutama asia luustosta: 

• Luusolujen (osteosyytit, osteoblastit) muodostumisen ja hajoamisen (osteoklastit) välillä vallitsee 

normaalisti tasapaino. 

• Geneettinen vaikutus luiden lujuuteen on 80 % 

• Luuta hajoaa enemmän kuin muodostuu, yli 40 v; luuntiheys heikkenee 

• Keskeisiä luumetaboliaan vaikuttavia hormoneita ovat parathormoni (PTH) – Mg vaikuttaa 

Parathormonin (lisäkilpirauhasten erittämä) kautta, D-vitamiini ja sen biologisesti aktiivinen muoto 

1,25-(OH)2 -D (Kalsitrioli), kasvuhormoni, insuliininkaltainen kasvutekijä I (IGF-I), 

glukokortikosteroidit, sukupuolihormonit, kilpirauhashormoni, insuliini ja kalsitoniini. 

Yksittäisten vaikuttavien aineiden merkitys luustolle: 

Magnesium (Mg): Vaikuttaa Parathormonin kautta kalsiumin aineenvaihduntaan 

• Vaikuttaa luusolujen kypsymiseen ja hajoamiseen seuraavasti: 
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o Osallistuu PTH (Parathormoni, Paratyhroidihormoni) -välitteiseen osteosyyttien 

(luusolujen) energiametaboliaan. 

o Mg:n puute: Parathormonin aiheuttaman signaalivälityksen muuttuminen siten että 

ostoklastien ja osteoblastien suhde voi muuttua. Kalsiumin määrä verenkierrossa vähenee 

– kalsiumin säätely heikkenee. 

▪ Yhdistetty osteoporoosin, koska Parathormonin eritys ja toiminta heikkenee sekä 

aktiivisen D3-vitamiinin (Kalstrioli) synteesi vähenee. 

 

D3-vitamiini: 

  

 

Kalsitrioli: 

 

Kalsium (Ca) ja D3-vitamiini: 

• Tiedetään välttämättömiksi luustolle. 

• D-vit. edistää Ca:n imeytymistä ja edistää ja säätelee luun mineralisaatiota. 

• Lisä-kalkki ja D3-vitamiini vaikuttavat marginaalisesti aikuisen luustoon, joten eivät sellaisenaan riitä.  Mutta 

pientä vaikutusta on esim. osteoporoosin hoidossa. 

• D3-vitamiinin aktiivinen muoto on kalsitrioli (kts yllä) 

K-vitamiini: 

• K‑vitamiini aktivoi osteokalsiinin, jotta tämä kykenee kiinnittämään kalsiumin luuhun ja viimeistelemään luun 

kovettamisen. 

• Aktivoi osteokalsiinin karboksyloimalla glutamaatin 

• Karkeasti: K-vitamiini ohjaa Ca:n kiinnittämisen oikeaan paikkaan, luuhun 

Osteokalsiini on 49 aminohapon proteiini. 1,25-(OH)2-D-vitamiini (Kalsitrioli) stimuloi osteoblasteja tuottamaan 

osteokalsiinia. Osteoblasteista osteokalsiini kulkeutuu luun orgaaniseen matriksiin, mutta osa pääsee suoraan 

verenkiertoon luuhun kiinnittymättä.  

Sinkki: 

• Stimuloi osteoblastien solujen lisääntymistä, erilaistumista ja mineralisaatiota 

• Stimuloi luun muodostukseen osallistuvien proteiinien synteesiä 

• Lisää luunmuodostukseen tarvittavia kasvutekijöitä 

 

  

Markkinoija: Adesso Nutraceuticals Oy  

merja.heponiemi@adesso.fi tai soita 040-7057948  
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