
 

 

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 

1. Co to jest Pearl Powder? 

Pearl Powder To 100% czystego, wysokiej jakości proszku perłowego otrzymanego z naturalnych 

pereł wytwarzanych przez mięczaki. 

Stanowi skoncentrowane źródło najbardziej dostępnej biologicznie postaci wapnia Ca++ (węglan 

wapnia, hydroksyapatyt), zawiera białka sygnałowe pobudzające regenerację kolagenu, jest 

bogaty w aminokwasy i ponad 30 minerałów śladowych.  

 

2. Słyszałam, że wapń należy zażywać wraz z witaminą D3 i K2, czy w przypadku Pearl 

Powder też jest takie zalecenie?  

Oczywiście, wapń można brać z witaminami D3 i K2 ponieważ wpływają one na lepszą 

wchłanialność wapnia, a witamina K2 (jej forma MK7) kieruje wapń bezpośrednio do kości, i 

zapobiega odkładaniu go np. w naczyniach powodując tzw. zwapnienia naczyń krwionośnych. 

Natomiast Pearl Powder - sproszkowana perła zawiera specyficzne substancje białkowe, 

określane jako perlustin i perlucin, absorbujące wapń i katalizujące metabolizm kości. Substancje 

te zbliżone są do morfogenetycznych białek kości, występujących w organizmie człowieka, które 

są jednym z czynników ich wzrostu. Aktywując komórki ontogenetyczne szpiku kostnego, 

pośredniczą w procesie powstawania tkanki kostnej i wspomagają proces jej mineralizacji, 

ułatwiając włączenie wapnia. Dlatego proszek perłowy sam w sobie, bez dodatków witamin może 

stanowić dobrą substancję osteoindukcyjną, z wysoką osteogenetyczną aktywnością i jest 

dodatkowo preparatem całkowicie naturalnym. 

 

3. Kto może stosować Pearl Powder? 

Kapsułki polecane są jako uzupełnienie diety w wapń osobom dorosłym jak i dzieciom i młodzieży 

w okresie intensywnego wzrostu. Polecane są w czasie rekonwalescencji po złamaniach i 

pęknięciach kości oraz we wszystkich stanach wzmożonego zapotrzebowania na wapń. 

Polecane są również pomocniczo w pielęgnacji skóry jako nutrikosmetyk – odżywia, nawilża 

skórę, czyni ją delikatną. Proszek perłowy polecany jest jako uzupełnienie diety w wapń we 

wszystkich sytuacjach wzmożonego zapotrzebowania, w przypadku kobiet karmiących oraz w 

ciąży zaleca się konsultację z lekarzem prowadzącym. 

 

4. W jaki sposób zażywać kapsułki? 

Kapsułki należy zażywać 1 – 2 razy dziennie po 1 kapsułce w czasie posiłku. Należy pamiętać, 

że produkt nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać 

zalecanej porcji dzienne. 

 

 



 

 

 

 

5. Jak długo można zażywać kapsułki? 

Nie ma ograniczeń w długości stosowania tego preparatu. Należy przestrzegać zalecanej 

dziennej porcji. Nie stosować preparatu jako zamiennika zróżnicowanej diety. Wykazano ze 

zdrowi ludzie dobrze tolerują wapń w ilości do 2,5 g / dzień, natomiast wyższe spożycie 3 g i 

więcej może wywołać hiperkalcurię jednak praktycznie nie zaobserwowano nadmiarów tego 

składnika w diecie. 

 Jedna kapsułka Pearl Powder zawiera 116,4 mg wapnia, co stanowi bezpieczną porcję (14,5% 

zalecanej porcji dziennej).  

 

6. Czy są przeciwskazania do spożywania Pearl Powder?  

Substancje aktywne proszku perłowego nie stwarzają zagrożenia zdrowotnego. Zastosowana w 

kapsułkach ilość wapnia jest na poziomie bezpiecznym i jednocześnie typowym dla preparatów o 

podobnym składzie wprowadzonych już na rynek europejski. Ponadto badania epidemiologiczne i 

kliniczne wskazują na występowanie biochemicznych niedoborów tego pierwiastka u znacznego 

odsetka badanych populacji, stad jego obecność w suplemencie diety jest jak najbardziej 

uzasadniona. 

Wapń może zmniejszać wchłanianie niektórych leków przyjmowanych np. w przypadku epilepsji 

czy kamicy nerkowej, dlateago w takich przypadkach dodatkową suplementację należy 

skonsultować z lekarzem prowadzącym. 

 

7. Jaki jest skład kapsułki: 

Kapsułka zawiera 100% czystego naturalnego proszku perłowego ( bez wypełniaczy, 

konserwantów, resztek zmielonych muszli ). Skład kapsułki Pearl Powder : zmikronizowane 

naturalne perły – 300mg, żelatyna jako otoczka. 

 

 


