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SINGULARIS ARTHRO SR SUPERIOR 60KAPS.
 

Cena: 67,99 PLN

Opis słownikowy

Postać kaps.

Producent ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

ARTHRO SR® to innowacyjny suplement diety, połączenie dobrze przyswajalnego siarczanu glukozaminy oraz przebadanych i
opatentowanych składników: Boswellin®, Curcumin C3 Complex® i Bioperine®. Jest nowoczesnym i naturalnym uzupełnieniem diety
zawierającym składniki, które działają przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku
życia.

ARTHRO SR® jest zalecany:
• osłabienie tkanki łącznej,
• problemy z krzepliwości krwi (działanie przeciwzakrzepowe),
• problemy reumatyczne i zwyrodnieniowe,
• zapalenie żył i żylaków,
• wspomaga leczenie wątroby.

INNOWACYJNA FORMUŁA O PRZEDŁUŻONYM UWALNIANIU Przedłużone uwalnianie substancji gwarantuje, że składniki aktywne
uwalniane są z biegiem czasu w ilościach skutecznych terapeutycznie, zapewniając komfort pacjenta przez cały dzień. Ze względu na
fakt, że okres półtrwania kwasów bosweliowych i kurkuminy i jest stosunkowo krótki powoduje, że osiągnięcie i utrzymywanie
minimalnych poziomów leczniczych we krwi jest kluczowe dla uzyskania maksymalnych korzyści, stwarza to konieczność zastosowania
postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Dawka jest skonfigurowana tak, aby zapewnić ciągłe wykorzystanie i skuteczność. Pojedyncza dawka jest skuteczna w ciągu około
10-12 godzin. Tak więc, korzystne efekty dawki przyjętej tuż przed snem są odczuwalne rano, kiedy objawy zapalenia stawów są
najbardziej wyraźne.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:
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siarczan glukozaminy 750 mg, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata) – Boswellin® – 200 mg, ekstrakt z kłącza kurkumy
(Curcuma longa) – Curcumin C3 Complex® – 100 mg, standaryzowany na 95% ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) –
BioPerine® – 5 mg, w tym 95% piperyny.

Sposób użycia:
Zaleca się stosowanie 1 kapsułka 2 razy dziennie, podczas posiłku lub bezpośrednio po jedzeniu.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Ekonomia produktu:
Butelka zawiera 60 kapsułek / suplementacja 30 dni

Składniki:
Siarczan glukozaminy, żelatyna, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego - (Boswellia serata), ekstrakt z kłącza kurkumy - (Curcuma longa),
sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), celuloza mikrokrystaliczna, woda oczyszczona, ekstrakt z
owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum) – BioPerine®.
Produkt został zoptymalizowany pod względem bezpieczeństwa zastosowanych składników pomocniczych.

Boswellin® – Boswellia serrata (Kadzidłowiec indyjski):
– odżywia chrząstkę stawową,
– poprawia ukrwienie i ruchliwość stawów,
– zmniejsza sztywność stawów,
– obniża poziom złego cholesterolu.

Curcumin C3 Complex® – Curcuma longa (Kurkuma):
– ma właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne,
– sprzyja trawieniu białek i zapobiega tworzeniu się toksyn w organizmie,
– ma właściwości cytotoksyczne – działa toksycznie na komórki rakowe.

Bioperine® – Piper nigrum (Pieprz czarny):
– ożywia/uaktywnia system nerwowy,
– zwiększa skuteczność pozostałych składników roślinnych.

Boswellin®, Curcumin C3 Complex®, Bioperine® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sabinsa Corporation.

Boswellin® jest standaryzowanym ekstraktem z żywicy balsamicznej z Boswellia serrata, zawierającym kwasy bosweliowe, które są
korzystne dla zdrowego funkcjonowania stawów. Stwierdzono, że kwasy bosweliowe hamują dwa enzymy prozapalne: 5-lipoksygenazy
(odpowiedzialny za generowanie leukotrieny zapalne) i elastazy leukocytarnej (HLE). HLE to proteazy serynowe, które inicjują
uszkodzenia tkanek, co z kolei rozpoczyna proces zapalny.
Badania kliniczne wykazały skuteczność suplementacji kwasami bosweliowymi. Wspierają one prawidłowe funkcjonowanie stawów,
poprawiają ich elastyczność oraz wpływają na utrzymanie ich w dobrym stanie. Wolontariusze cierpiący na artretyzm, uczestniczący w
tych badaniach, odnotowali wyraźną poprawę sprawności fizycznej, bez żadnych efektów niepożądanych. Boswellin® dzięki
skuteczności działania w unikalnych miejscach, nie przejawia działań niepożądanych spotykanych przy stosowaniu konwencjonalnych
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Curcumin C3 COMPLEX® – opatentowany ekstrakt z korzenia kurkumy standaryzowany na zawartość 95% substancji czynnej, w tym
kurkumina, kurkumina demethoxy, kurkumina bisdemethoxy. Posiada dobrze udokumentowane działanie przeciwzapalne.
Curcumin C3 COMPLEX® jest również inhibitorem COX-2 (cyklooksygenaza-2). Do tego,
kurkuminoidy wspierają funkcjonowanie układu immunologicznego.
Siarczan glukozaminy- bierze udział w syntezie proteoglikanów (substancje budulcowe chrząstki stawowej), co pozwala wzmocnić, a
nawet zregenerować zmienione chorobowo stawy. Największą wartość terapeutyczną ma siarczan glukozaminy, ponieważ
charakteryzuje się dużą biodostępnością.
Siarczan glukozaminy pomaga uzupełnić braki tkanki łącznej w organizmie, wspierając w ten sposób integralność tkanki łącznej.
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