ATLET PRODRINK
Chondroprotektivum pro zmírnění zánětu a bolesti
Složení
20 ml (denní dávka) sirupu obsahuje:
Hydrolyzovaný kolagen GELITA, Fortigel®

8 300 mg

Hyaluronan sodný HyaMax™

95 mg

Chondroitin sulfát

1 200 mg

Methylsulfonylmethan (MSM)

1 500 mg

Glukosamin sulfát.2KCl (z korýšů)

1 600 mg

Kyselina L-askorbová (vitamin C)

100 mg

Extrakt z Boswellia serrata

500 µg

kyselina citronová monohydrát (regulátor kyselosti), sukralóza (sladidlo), sorban
draselný (konzervant), aroma, košenila (barvivo), polysorbát 80 (emulgátor), čištěná
voda.

Forma a velikost balení
perorální roztok 500 ml (25 dní užívání)
Odměrný kelímek je součástí balení.

Doporučené ředění
1 odměrka (20 ml) smíchat s 2 dl vody nebo ovocné šťávy.

Doporučené dávkování
20 ml denně (1 odměrka)
Kúru je vhodné opakovat 3–4× ročně, započatou kúru nepřerušujte.

Upozornění
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Před použitím čtěte informace k použití uvedené na tomto obalu!
Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

Přípravek není náhradou pestré stravy!
Nevhodné při současném užívání léčivých přípravků proti srážlivosti krve (např.
Warfarin)!
Není určeno dětem!
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy!
Před použitím důkladně protřepat!
Zákal není na závadu!

Uchovávání
Po 1. otevření spotřebujte do 6. měsíců. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doporučujeme všem zdravým jedincům a při zvýšených nárocích na pohybový
aparát.
Vhodné rovněž pro sportovce, těžce fyzicky pracující osoby.
• pohodlné dávkování
• příjemná ovocná chuť
• obsahuje moderní sladidlo sukralózu
Tento přípravek obsahuje optimální množství vysoce účinných chondroprotektivních
látek, zajišťujících správnou funkci kloubů a pohybového aparátu. Přípravek se používá
při zvýšených nárocích na pohybový aparát. Používá se v období rekonvalescence po
zranění nebo v období po prodělaném kloubním zákroku či operaci, kde použití
přípravku vede ke zkvalitnění a prodloužení délky aktivního věku, k podpoře a obnově
funkce pohybového aparátu.

Účinné složky přípravku jsou
•
•
•
•
•
•
•

Glukosamin sulfát je důležitou součástí kloubní chrupavky.
Chondroitin sulfát je důležitou součástí kloubní chrupavky.
Hydrolyzovaný kolagen Gelita, Fortigel® jsou speciálně enzymaticky
naštěpené fragmenty kolagenu, neutrální chuti a zápachu. Kolagen tvoří přibližně
70 % hmoty chrupavky.
Kyselina hyaluronová se nachází ve všech pojivových tkáních včetně kloubů,
kde tvoří hlavní součást synoviální tekutiny.
Methylsulfonylmethan (MSM) je netoxická látka obsahující síru organicky
vázanou ve své molekule. Síra je součástí molekul v pojivových tkáních.
Pryskyřice Boswellia serrata (kadidlovník pilovitý) - pomáhá udržovat pohodlí
kloubů.
Vitamin C přispívá: k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, k
normální funkci chrupavek, k ochraně buněk před oxidativním stresem, ke
snížení míry únavy a vyčerpání

