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احتیاطات:تداخالت:عوارض جانبی:

خاصــی  جانبــی  عــوارض  تاکنــون 
اســت. نشــده  گــزارش 

ممکــن اســت عــوارض گوارشــی خفیــف 
مشــاهده شــود.

ــد  ــای ض ــذب داروه ــا ج ــت ب ــن اس ممک
انعقــاد خوراکــی تداخــل داشــته باشــد . 

فراورده هــای  بــه  افرادی کــه  در 
حاصــل از ســخت پوســتان حساســیت 

دارنــد بــا احتیــاط مصــرف شــود.

استئوآرتریت ) آرتروز (

با آرتروزن
کاملترین را جتربه کنید

ســندرم دژنراتیــو مفاصــل، کــه در درجــه اول بــر غضــروف مفصلــی اثــر می گــذارد و منجــر 
بــه ختریــب تدریجــی آن می شــود.

ایــن ســندرم متــام بافت هــای مربــوط بــه مفاصــل ماننــد ســینوویوم، کپســول مفصلــی، 
ــد. ــر می کن ــز درگی ــا را نی ــا و رباط ه ــل، تاندون ه ــراف مفص ــالت اط عض

آرتروزن یک مکمل دارویی و حاوی ۶۰ عدد قرص می باشد.
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گلوکزامین:

کندروئیتین:

هیالورونیک اسید: 

کالژن دریایی: 

سیلیکون:

متیل سولفونیل متان: 

ــل(   ــراف مفاص ــع اط ــت.)بخصوص در مای ــروف اس ــود در غض ــی موج ــب طبیع ــک ترکی ی
گلوکزامیــن ســاختمان طبیعــی بــرای رشــد، ترمیــم و نگهــداری غضــروف فراهــم می کنــد 
و بــه حفــظ و جــذب آب توســط غضروف هــا و همچنیــن پیشــگیری از جتزیــه آنهــا نیــز کمــک 

می کنــد.
گلوکزامین در کاهش درد، بهبود حرکت و انعطاف پذیری مفاصل نیز موثر است.

 یک ماده طبیعی موجود در بدن انسان و یک جزء اصلی از غضروف است که در ساخت 
بافت همبند در سراسر بدن از جمله مفاصل مشارکت می کند. از آجنایی که در جذب و 

حفظ آب دخیل است در انعطاف پذیری و بهبود حرکات مفاصل نیز موثر است .

در اســتخوان ها، بافــت همبنــد، مفاصــل، تاندون هــا و غضروف هــای سراســر بــدن 
وجــود دارد. از آجنایی کــه هیالورونیــک اســید باعــث مقاومــت اســتخوان ها در برابــر 
ســاییدگی می شــود، بــرای کاهــش عالئــم مرتبــط بــا بیماری هــای مفاصــل مفیــد اســت.

همچنیــن هیالورونیــک اســید در بخــش مهــم دیگــری از مفاصــل بــه نــام غشــاء ســینوویال 
نیــز وجــود دارد. ایــن غشــاء یــک پوشــش بیــن دو اســتخوان در محــل مفصــل تشــکیل 
می دهــد و مایــع ســینوویال ترشــح می کنــد. مایــع ســینوویال یــک مایــع چســبناک اســت 

کــه بــه االستیســیتی مفاصــل و حتویــل مــواد مغــذی بــه غضروف هــا کمــک می کنــد.

یــک پروتئیــن ســاختاری پیچیــده اســت کــه بــه حفــظ قــدرت و انعطــاف پذیــری پوســت، 
رباط هــا، مفاصــل، اســتخوان ها، عضــالت و تاندون هــا کمــک مــی کنــد. حتقیقــات 
گذشــته ثابــت کرده انــد کــه پپتیدهــای کالژن بدســت آمــده از پوســت ماهــی بــا افزایــش 
تراکــم اســتخوانها، اثــر مثبتــی بــرروی ســالمت اســتخوان ها دارنــد، همچنیــن ایــن ترکیــب 

دارای فعالیــت ضدالتهابــی در بیمــاری اســتئوآرتریت ) آرتــروز ( نیــز می باشــد.
کالژن ماهی، کالژن نوع دو است که فراوان ترین نوع کالژن در بدن انسان است.

بــه  اســت. ســیلیکا  اســتخوان ها ضــروری  و کلسیفیکاســیون  بــرای تشــکیل کالژن 
ــت  ــی باف ــظ یکپارچگ ــتخوان، حف ــتگی اس ــم شکس ــتخوان، ترمی ــی اس ــگیری از پوک پیش

ــد. ــی کن ــک م ــر کم ــل قویت ــرای مفاص ــروف ب ــاد غض ــد و ایج همبن

بطــور طبیعــی در بــدن وجــود دارد و بــه عنــوان منبــع گوگــرد بــرای ســاخت بافــت همبنــد 
ــد  ــدن می باش ــراوان در ب ــی ف ــاده معدن ــن م ــرد چهارمی ــود. گوگ ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ
کــه در غلظت هــای بــاال در مفاصــل وجــود دارد و در تولیــد کندروئیتیــن ســولفات و 
ــتم  ــود سیس ــه بهب ــرد، ب ــاوی گوگ ــی ح ــب آل ــن ترکی ــد. ای ــارکت می کن ــن مش گلوکزامی

ــد. ــک می کن ــز کم ــاب نی ــش الته ــی و کاه ایمن

کوئرستین:

رادیکال هــای آزاد عوامــل اصلــی ایجــاد التهــاب و فرآیندهــای ختریبــی هســتند کــه نقــش 
مهمــی را در اســتئو آرتریــت )آرتــروز ( بــازی می کننــد. کوئرســتین نوعــی آنتــی اکســیدان 
فالونوئیــد اســت کــه در غــذای هــای گیاهــی از جملــه ســبزیجات، گوجــه فرنگــی و کلــم 
بروکلــی یافــت می شــود . کوئرســتین بــه عنــوان یکــی از فراوان تریــن آنتــی اکســیدان ها 
در رژیــم غذایــی نقــش مهمــی در مبــارزه بــا رادیکال هــای آزاد، عــوارض پیــری و التهــاب 

دارد.

Glucosamine sulfate   750 mg
Chondroitin sulfate    200 mg
Methyl sulfonyl methane (MSM)   200 mg
Collagen     100 mg
Hyaluronic acid    30   mg
Silicon      10   mg 
Quercetin     15   mg


