Walmark ArthroStop Rapid + tbl.60
ArthroStop® RAPID+ obsahuje Boswellin® – bylinný extrakt z Boswellia serrata pre zdravé kĺby,
glukozamín sulfát a chondroitín sulfát – stavebné prvky kĺbových chrupaviek a špeciálny ExPur Complex,
ktorý obsahuje kolagén typu II a vitamín C.
Glukozamín sulfát a chondroitín sulfát sú základné stavebné prvky kĺbových chrupaviek a iných
spojivových tkanív – kostí, väziva a šliach. Sú nevyhnutné pre správnu štruktúru, zachovanie pružnosti a
pohyblivosti kĺbov.
Boswellin® pomáha udržiavať zdravé a pružné kĺby.
ExPur Complex je kombináciou kolagénu typu II a vitamínu C. Kolagén typu II je základný stavebný
komponent kĺbovej chrupavky a vitamín C prispieva k prirodzenej tvorbe kolagénu, čím zabezpečuje
prirodzené fungovanie kostí a chrupiek.
Arthrostop® RAPID+ sa odporúča na podporu všetkých kĺbov – kolenných a bedrových kĺbov, kĺbov
rúk a chrbtice.
Ako fungujú glukozamín a chondroitín sulfát?
Glukozamín a chondroitín podporujú mechanické a elastické vlastnosti chrupavky.
ArthroStop® RAPID + obsahuje glukozamín sulfát a chondroitín sulfát v optimálnych denných dávkach.
Čo je Boswellin®?
Boswellin® je patentovaný výťažok z rastliny Boswellia serrata. Pomáha udržiavať kĺby zdravé a pružné.
Aké sú prínosy komplexu ExPur Complex?
ExPur Complex je kombinácia kolagénu typu II a vitamínu C. Kolagén typu II je nová generácia látok
známych ako kolagény. Keďže kolagén typu II sa v tomto prípravku nachádza vo veľmi malých
množstvách, je preto mimoriadne dôležité zabezpečiť veľmi vysokú úroveň jeho čistoty (tzv.
„Extremely Pure grade“). Vitamín C podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a správne fungovanie
chrupaviek a kostí.
Na čo sa odporúča prípravok ArthroStop® RAPID +?
Na podporu všetkých kĺbov – kolenných a bedrových kĺbov, kĺbov chrbtice a malých kĺbov rúk.
Pri zvýšenej záťaži nosných kĺbov (ťažká fyzická práca, šport, nadváha).
Pre ľudí v strednom a vyššom veku.
U mladších ľudí ako forma starostlivosti o kĺby a celý pohybový aparát.
Čo môžem robiť pre zdravie svojich kĺbov?
Zabezpečte prijímanie dostatočného množstva tekutín (min. 2 l tekutín denne).
Jedzte vyváženú stravu bohatú na vitamíny, minerály a stopové prvky.
Udržiavajte si primeranú telesnú hmotnosť.
V prípade nadváhy alebo obezity znížte pod dohľadom lekára svoju telesnú hmotnosť.
Pravidelne sa venujte vhodným fyzickým cvičeniam (chôdza, plávanie, bicyklovanie, spinning).
Záruka farmaceutickej kvality
ArthroStop® RAPID + je prípravok so zárukou farmaceutickej kvality certifikovanej podľa zásad SVP
(GMP). Skratka SVP znamená „Správna výrobná prax“ a označuje súbor postupov dodržiavaných pri

výrobe liečiv, ktoré sú predpísané legislatívou. SVP je teda zárukou kvality, ktorá zaručuje účinnosť a
bezpečnosť prípravku pre zákazníkov a ktorá zabezpečuje jeho zhodu s registrovanou špecifikáciou.

