ВІЛЬНІ РУХИ — ЯСКРАВЕ ЖИТТЯ!

ДЕКЛОНАТ ХОНДРО
Добавка дієтична

Ще більше піклування
про ВАШІ СУГЛОБИ

Питний комплекс

250 мл у пластиковому флаконі

Склад

одна мірна ложка (15 мл) містить:

Глюкозаміну сульфат

1500 мг

Колаген гідролізований

1200 мг

Хондроїтину сульфат

500 мг

Метилсульфонілметан (МСМ)

400 мг

Куркума довга (Curcuma longa)

100 мг

(концентрований екстракт 10:1, еквівалентно 1000 мг висушеного коріння)

Допоміжні речовини: натуральний ароматизатор апельсин/мандарин, лимонна
кислота, калію сорбат, натрію бензоат, трихлоргалактосахароза, сахароза, вода.

UAMED

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я — НАШЕ НАТХНЕННЯ!

Рекомендовано вживати як засіб, що сприятливо впливає на стан суглобів.
Вживати: дорослим по 1 столовій ложці (15 мл) один раз за добу під час їди, уникати
вживання ввечері, перед сном. Рекомендований курс застосування не менше 3 місяців
з перервою на 1 місяць, за необхідністю курс повторюють 2-3 рази на рік.
Без ГМО.
Не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися
з лікарем.
Застереження: не рекомендовано вживати вагітним, жінкам, що годують груддю,
при підвищеній чутливості до компонентів продукту. При жовчнокам’яній хворобі,
обструкції жовчної протоки, виразці шлунка, підвищеній кислотності шлункового соку
необхідно додатково проконсультуватися з лікарем. Деякі люди можуть відчувати легке
здуття шлунково-кишкового тракту, закреп або розлад шлунка. Не перевищувати
рекомендовану добову дозу. Дієтична добавка. Не слід використовувати як заміну
повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці виробника за температури не вище
25°C, 36 місяців від дати виготовлення, у сухому, недоступному для дітей місці.
Форма випуску: рідина.
Дата виробництва або кінцева дата споживання «Вжити до»: дивись на упаковці.
Вироблено на замовлення: «ЮАМЕД ОУ», Торнімяе тн 7-54, Кесклінн, Таллінн,
Хар’юмаа, Естонія, 10145.
Виробник: «Санте Натюрель (А.Г.) ЛТЕЕ».
Адреса виробництва: бульвар Матте 3555, Броссард, Квебек, Канада, J4Y 2P4.
Офіційний представник/пакувальник: ТОВ «КвінтаМед», Сумська 53, Харків,
Україна, 61058.

ВІЛЬНІ РУХИ — ЯСКРАВЕ ЖИТТЯ!

ДЕКЛОНАТ ХОНДРО
Добавка дієтична

Додаткова інформація
Властивості.
Деклонат Хондро – хондропротекторний комплексний засіб для сповільнення
розвитку дегенеративних процесів у хрящовій тканині.
Деклонат Хондро стимулює відновлення хряща, зменшує біль і поліпшує рухомість
суглобів при артриті, остеохондрозі, остеоартрозі; зміцнює сухожилки й запобігає
ламкості кісток, прискорює утворення кісткового мозолю після переломів; сприяє
відновленню суглобів і зв’язок після травмування; підтримує в’язкість синовіальної
рідини.
Рідка форма випуску Деклонат Хондро сприяє легкому й швидкому всмоктуванню
компонентів засобу і є зручною у застосуванні, особливо для тих, хто має труднощі
з вживанням твердих форм лікарських засобів.
Глюкозаміну сульфат – природний аміномоносахарид, структурний компонент
глікозаміногліканів матриксу суглобового хряща та синовіальної рідини; виконуючи
пластичну та регуляторну функції, включається в різні внутрішньоклітинні метаболічні
процеси.
Глюкозаміну сульфат гальмує процес руйнування суглобового хряща, пригнічуючи
активність лізосомальних ферментів, металопротеїназ (колагенази, еластази),
фосфоліпази А2, агрекінази, які пошкоджують екстрацелюлярний матрикс хряща.
Запобігає утворенню супероксидних радикалів, які викликають деградацію
протеогліканів та посилюють процеси деструкції матриксу сполучної тканини.
Глюкозаміну сульфат, знижуючи активність інтерлейкіну 1β (IЛ-1β), чинить
протизапальну дію. Пластична функція глюкозаміну сульфату полягає у посиленні
внутрішньоклітинної продукції гіалуронової кислоти та хондроїтин сульфату.
Хондроїтину сульфат – глікозаміноглікан, який відіграє важливу структурну й
метаболічну роль у сполучних тканинах: є допоміжним субстратом для утворення
хрящового матриксу.
Хондроїтину сульфат підтримує цілісність екстрацелюлярного матриксу через
пригнічення синтезу матриксних металопротеїназ (ММП-1, ММП-3, ММП-9,
ММП-13), агрекінази (ADAMTS1 і ADAMTS2). Гальмує запальну реакцію в
субхондральній кістковій тканині й синовіальних оболонках внаслідок пригнічення
IЛ-1β-індукованої экспресії генів NO-синтази, ЦОГ-2 і простагландину Е2. Знижує
рівень ІЛ-6 в сироватці крові.
Хондроїтину сульфат стимулює вироблення та виділення протеогліканів
хондроцитами, збільшує експресію цитокіну TGFβ1, внаслідок чого посилюється
синтез колагену II; нормалізує обмін речовин у хрящовій тканині, зокрема у
гіаліновому хрящі; стимулює регенерацію хрящових поверхонь і суглобової сумки;
запобігає ущільненню сполучної тканини; нормалізує фосфорно-кальцієвий обмін,
уповільнює резорбцію кісткової тканини; стимулює продукцію секреторними
синовіоцитами високомолекулярної гіалуронової кислоти; підвищує рухливість
суглобів, зменшує біль і запалення в уражених суглобах, уповільнює прогресування
остеопорозу.

Гідролізований колаген. Колаген – основний білок усіх видів сполучної тканини,
фібрили якого зміцнюють матрикс суглобових тканин. З віком, внаслідок зниження
рівня естрогенів або внаслідок недостатнього надходження з їжею незамінної
амінокислоти лізину чи вітаміну С, процеси синтезу колагену порушуються, що
призводить до розвитку дегенеративних змін у суглобах, кістках, шкірі. Ефективність
засвоєння колагенових білків, які надходять в організм із їжею, незначна: через велику
довжину фібрил й високу молекулярну масу вони повільно розщеплюються й
усмоктуються. Гідролізований колаген має низьку молекулярну масу (біля 9 кДа),
що значно підвищує його біодоступність і всмоктування. Є безпечним і добре
переноситься, зберігає всі властивості природного колагену.
Метилсульфонілметан (МСМ) – сульфуровмісна органічна сполука, що є
природним джерелом Сульфуру (S), який необхідний для реакцій сульфатування під
час синтезу глікозаміногліканів, зокрема гіалуронової кислоти. Забезпечує активність
ферментів, що беруть участь в обміні глікозаміногліканів і протеогліканів, а також
пригнічує синтез протеолітичних ферментів, що спричиняють руйнування хрящового
матриксу.
Куркума довга має антиоксидантні та протизапальні властивості, які
забезпечуються основною групою біологічно активних речовин куркуміноїдами
(найважливіший серед яких – куркумін). Як антиоксидант, куркумін у 8 разів
активніший за вітамін Е. Він ефективно пригнічує перекисне окиснення ліпідів й індукує
ферменти антиоксидантного захисту. Блокуючи синтез ейкозаноїдів із прозапальної
арахідової кислоти, куркумін чинить протизапальну дію.
Усі компоненти засобу Деклонат Хондро діють синергічно й підсилюють ефекти один
одного, що дозволяє зменшити потребу у нестероїдних протизапальних засобах,
уповільнити розвиток дегенеративних процесів у хрящовій тканині та захистити її від
руйнування. Це допомагає поновити рухомість суглобів при лікуванні захворювань
опорно-рухової системи і поліпшити якість життя пацієнта.
Для досягнення клінічного ефекту і поліпшення функціонального стану
опорно-рухової системи Деклонат Хондро рекомендовано вживати систематично
протягом тривалого часу, але не менше 1 місяця.

Застосовують:

- у комплексній терапії дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів
і хребта (артрит, остеохондроз, остеоартроз);
- для полегшення болю, пов’язаного з остеоартрозом колінного суглоба;
- для зміцнення опорно-рухового апарату при великих фізичних навантаженнях;
- для відновлення після переломів, травм суглобів і зв’язок;
- для профілактики вікових дегенеративних змін у суглобах.

