GAMA

 Repară articulațiile
 Controlează durerea
 Întărește sistemul osos

Artro Swiss Efervescent plus Calciu
Mangan D3
Formulă

elvețiană

complexă

și

concentrată pentru sănătatea și funcționalitatea
sistemului osteoarticular, pentru pacienții cu
osteoartrită

ce

asociază

scăderea

densității

minerale osoase (osteopenie, osteoporoză).
 20 comprimate efervescente cu gust de portocală
 Fără zahăr, cu îndulcitori – conține o sursă de fenilalanină
 Conține o sursă de crustacee

Artro Swiss Efervescent plus Calciu, Mangan, D3:
 Conține cele mai importante principii care alcătuiesc și ajută la
menținerea funcționalității sistemului osteoarticular:
 Complexul ARTRO (glucozamină, condroitină, MSM);
 Complexul CALCIU (calciu, mangan, vitamina D3).
 Forma de prezentare comprimat efervescent asigură o creștere a
absorbției și biodisponibilității ingredientelor.

COMPOZIȚIE
Compoziție

Cantitate/1 cpr ef

%VNR* Cantitate/ 2 cpr ef

GLUCOZAMINĂ sulfat

750 mg

1500 mg

CONDROITINĂ sulfat

600 mg

1200 mg

MSM

300 mg

600 mg

%VNR*

(metilsulfonilmetan)
CALCIU

500 mg

62,5%

1000 mg

125%

MANGAN

2,28 mg

114%

4,56 mg

228%

10 µg

200%

20 µg

400%

VITAMINA D3

*Valoare Nutrițională de Referință conform Regulamentului (UE) nr. 1169/2011

Artro Swiss Efervescent plus Calciu, Mangan, D3
ACȚIUNE
Complex ARTRO
Glucozamina și condroitina sunt componente esențiale
ale cartilajului articular și ale altor țesuturi conjunctive (oase,
ligamente, tendoane) și contribuie la menținerea proprietăților
mecanice și elastice ale acestora.

ACȚIUNE (2)
 Glucozamina
 Aminoglican prezent în mod natural în organism, ca precursor al acidului hialuronic și
condroitinei;
 Ajută la formarea și repararea cartilajului, joacă rol important în procesele fiziologice de
la nivelul acestuia, formează unitățile structurale ale celor mai importante componente ale
lichidului sinovial și ale matricei cartilajului articular.

 Condroitina
•

Component al cartilajelor cu rol condroprotector (de protejare a articulațiilor), având
capacitatea de reconstrucție precum și de inhibare a degradării acestora.

 MSM
o Reprezintă o sursă organică de sulf;
o Rol în menținerea și repararea țesuturilor conjunctive, în sinteza naturală a glucozaminei
și colagenului.

ACȚIUNE (3)
Complex CALCIU
 Calciul
• Necesar pentru menținerea sănătății sistemului osos și a dinților;
• Contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular.
 Manganul
• Contribuie la formarea normală a țesuturilor conjunctive și la menținerea
sănătății sistemului osos.
 Vitamina D3
• Contribuie la absorbția și utilizarea normală a calciului și a fosforului și la
menținerea concentrației normale de calciu în sânge;
• Contribuie la menținerea sănătății sistemului osos și a dinților;
• Contribuie la întărirea sistemului imunitar.

UTILIZARE
Adulți: 1-2 comprimate efervescente pe zi (preferabil
2 / zi), pe o perioadă de 2-3 luni (sau mai mult, la
recomandarea consultantului de specialitate în
sănătate), urmată de o pauză de 2 luni.

UTILIZARE
Artro Swiss Efervescent plus Calciu, Mangan, D3 acoperă necesarul
zilnic de Calciu și Vitamina D3 (colecalciferol), nemaifiind necesară
administrarea altor produse similare.
Artro Swiss Efervescent plus Calciu, Mangan, D3 se
poate asocia tratamentului cu antiinflamatoare nesteroidiene
indicat în formele ușoare de artroză, compensând capacitatea
scăzută de refacere la nivel articular și putând reduce consumul
(numărul de doze AINS) necesar pentru diminuarea durerii –
deci și frecvența și intensitatea reacțiilor adverse ale acestora.

PRECAUȚII

Se va administra cu atenție la
pacienții aflați sub tratament cu anticoagulante
cumarinice, unde glucozamina poate crește
efectul anticoagulant.
Contraindicat persoanelor alergice la
crustacee și celor cu fenilcetonurie.

Artro Swiss Efervescent plus Calciu, Mangan, D3
ESTE IDEAL PENTRU:
 Persoanele în vârstă care, odată cu apariția semnelor de afectare articulară, necesită un aport
suplimentar de factori pentru nutriția articulațiilor și oaselor fragile;
 Persoanele la care se manifestă scăderea densității osoase și au risc asociat de fracturi, pentru
menținerea unui sistem osos și locomotor puternic;
 Persoanele supuse unor activități fizice zilnice grele care solicită intens articulațiile și oasele;
 Persoanele care practică sport de performanță;
 Persoanele supraponderale, cu risc de afectare a structurilor articulare și locomotorii;
 Recuperarea complexă articulară și osoasă după anumite traumatisme, fracturi sau
intervenții;
 Perioada de iarnă, când expunerea solară este mai mică și necesarul de vitamina D nu este
acoperit;
 Persoanele supuse unor factori de risc: fumat, alcool, intoleranță la produse lactate.

Artro Swiss Efervescent plus Ghimbir
Formulă elvețiană complexă și concentrată pentru
sănătatea și funcționalitatea sistemului articular, cu absorbție
rapidă și biodisponibilitate crescută a principiilor active.
Produs indicat în osteoartrită deoarece:
 Inhibă degradarea și participă la reconstrucția cartilajului
articular;
 Prezintă acțiune antiinflamatoare, scade durerea și redoarea
articulară.
 20 comprimate efervescente cu gust de portocală
 Fără zahăr, cu îndulcitori – conține o sursă de fenilalanină
 Conține o sursă de crustacee

COMPOZIȚIE
 Complex ARTRO: glucozamină, condroitină, MSM (cele mai importante
principii care alcătuiesc sistemul articular)
 Extract de GHIMBIR
Forma de prezentare comprimat efervescent asigură o creștere a absorbției și
biodisponibilității ingredientelor.
Compoziție

Cantitate/1 cpr ef

Cantitate/ 2 cpr ef

GLUCOZAMINĂ sulfat

750 mg

1500 mg

CONDROITINĂ sulfat

600 mg

1200 mg

MSM (metilsulfonilmetan)
Extract de Zingiber Officinale
(conținând 5% gingeroli)

300 mg

600 mg

20 mg

40 mg

Artro Swiss Efervescent plus Ghimbir
ACȚIUNE
Complexul ARTRO:
Glucozamina și condroitina sunt componente esențiale ale cartilajului
articular și ale altor țesuturi conjunctive (oase, ligamente, tendoane) și contribuie
la menținerea proprietăților mecanice și elastice ale acestora.
 Glucozamina:
• Aminoglican prezent în mod natural în organism, ca precursor al acidului
hialuronic și condroitinei;
• Ajută la formarea și repararea cartilajului, joacă rol important în procesele
fiziologice de la nivelul acestuia, formează unitățile structurale ale celor
mai importante componente ale lichidului sinovial și ale matricei
cartilajului articular.

ACȚIUNE (2)
 Condroitina:
• Component al cartilajelor cu rol condroprotector (de
protejare

a

articulațiilor),

având

capacitatea

de

reconstrucție precum și de inhibare a degradării acestora.
 MSM:
• Reprezintă o sursă organică de sulf;
• Rol în menținerea și repararea țesuturilor conjunctive, în
sinteza naturală a glucozaminei și colagenului.
Extractul natural de GHIMBIR:
• Acțiune antiinflamatorie și de diminuare a durerii și redorii
articulare din osteoartrită.

UTILIZARE
Adulți: 1-2 comprimate efervescente pe zi
(preferabil 2 / zi), pe o perioadă de 2-3 luni (sau mai
mult, la recomandarea consultantului de specialitate
în sănătate), urmată de o pauză de 2 luni.

UTILIZARE (2)

Artro Swiss Efervescent plus Ghimbir se
poate

asocia

tratamentului

cu

antiinflamatoare

nesteroidiene indicat în formele ușoare de artroză,
compensând capacitatea scăzută de refacere la nivel
articular și putând reduce consumul (numărul de doze
AINS) necesar pentru diminuarea durerii – deci și
frecvența și intensitatea reacțiilor adverse ale acestora.

PRECAUȚII

Se va administra cu atenție la pacienții
aflați sub tratament cu anticoagulante cumarinice,
unde atât glucozamina cât și extractul de ghimbir
pot crește efectul anticoagulant.
Contraindicat persoanelor alergice la
crustacee și celor cu fenilcetonurie.

Artro Swiss Efervescent plus Ghimbir
ESTE IDEAL PENTRU:
 Persoanele în vârstă care, odată cu apariția semnelor de afectare articulară,
necesită un aport suplimentar de factori pentru nutriția articulațiilor și
diminuarea inflamației (durere și redoare);
 Persoanele supuse unor activități fizice zilnice grele care solicită intens
articulațiile;
 Persoanele care practică sport de performanță;
 Persoanele supraponderale, cu risc de afectare a structurilor articulare și
locomotorii;
 Recuperarea complexă articulară după anumite traumatisme sau intervenții.

Gama Artro HA – Caracteristici, Avantaje, Beneficii
CARACTERISTICI
AVANTAJE
BENEFICII
produse
administrare
pentru pacient
 Acoperă necesarul zilnic
 Combinație de ingrediente  Susțin:
• repararea fiziologică a
de substanțe pentru
ce acționează sinergic:
sănătatea sistemului
glucozamină, condroitină, componentelor articulare
• întărirea sistemului osos
osteoarticular (în dozele
MSM, calciu, mangan, D3,
recomandate conform
• controlul inflamației și al
extract de ghimbir
posologiei), nemaifiind
durerii
necesară administrarea
 Dozaj optim al
• restabilirea motilității
altor produse similare
 Contribuie la  dozelor de
ingredientelor, calitate
antiinflamatoare
 Tratament ce acoperă o
garantată Kendy Suisse
AG
nesteroidiene administrate
paletă mai larga de
afecțiuni care coexistă:
în formele ușoare de artroză
articulare și osoase - indicat
 Recomandate de ghiduri și
si pentru prevenția
asociații profesionale
internaționale în tratamentul
osteoporozei
 Complianță crescută la
osteoartritei
tratament:
• recomandat de ghiduri
• reducerea polimedicației


•
•
•


CARACTERISTICI
produse
Sursă naturală de:
glucozamină (cochilie
de crab)
condroitină (cartilaj
bovin)
ghimbir
Fără zahăr

 Gust de portocală

AVANTAJE
administrare
 Profil de siguranță
ridicat

BENEFICII
pentru pacient

 Complianță crescută la
tratament
 Se pot administra la
pacienții cu diabet
zaharat, au gust plăcut

