Артрозамин Плюс
15 сашета

Glucosamine + AQUAMINE + LYSINE
АРТРОЗАМИН - ТРОЕН ЩИТ ЗА СТАВИТЕ
ЕФИКАСНА КОМБИНАЦИЯ ОТ ТРИ НЕОБХОДИМИ ЗА СТАВАТА СЪЕДИНЕНИЯ
Глюкозамин е безвредно биохимично съединение, извлечено от черупки на
ракообразни. То е необходимо за организма, тъй като стимулира производството на
молекули, известни като гликозаминогликани – основен изграждащ елемент на
хрущяла. Глюкозамин доказано ефективно намалява болката в ставата, регенерира
синовиалната течност и подпомага подвижността на ставите. Всеки организъм има
способността да синтезира самостоятелно определено количество глюкозамин. С
напредване на възрастта производството на глюкозамин от тялото намалява. Това
води до увреждане на ставния хрущял, основно при носещите стави – тазобедрена,
колянна, ставите на ръцете. Причинява появата на шипове, съпроводени с остра
болка, скованост, ограничена подвижност. Глюкозамин действа благоприятно на
ставите и съединителната тъкан.
Лизин е незаменима аминокиселина, която участва в поддържането на азотния баланс
в организма. Той е основна съставна част на протеините и помага за изграждането на
скелетната мускулатура.
Аквамин - е извлечен от морски водорасли, растящи в екологично чисти води на
Атлантическия океан. Аквамин е уникален и напълно естествен източник на минерали.
Той е удостоен с редица международни сертификати, потвърждаващи безопасността и
качеството на продукта.
 Напълно натурален продукт
 идва от устойчив източник
 доставя клинично доказано ползи за здравето
 подобрява състоянието на костите и ставите
Предназначение на АРТРОЗАМИН Плюс с глюкозамин, аквамарин и лизин:




Подобрява подвижността на ставите и намалява сковаността при движение;
Облекчава болката в коленните, тазобедрените и междупрешленните стави;
Внася допълнително количество калций в организма и стимулира отлагането му
в костната тъкан.

Приложение:
Препоръчва се прием на едно саше дневно, разтворимо в 150-200 ml вода в
продължение на 3 месеца.
Хранителна добавка, не е заместител на разнообразното хранене.
Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място и недостъпно за деца.

Всяко саше съдържа:
1 500 mg D-Глюкозамин хидрохлорид;
500 mg екстракт от червени водорасли (Аквамин, разтворим); 500 mg L-Лизин,
хидрохлорид.
Помощни вещества:
Сорбитол; натриев цикламат; силициев диоксид; колоиден безводен; аромат 82059 P.
Производител: Адифарм ЕАД, бул. Симеоновско шосе 130, София 1700, България
тел. 02 860 2000 www.adipharm.com
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