
 Aminosugar یک  امین:  1-گلوکز 
تولید  سنتز  برای  الزم  و  اساسی 
موجود   proteoglycan و   glycoprotein
دلیل  بهمین  باشد.  می  غضروف  در 
گلوکزامین در تمام بافت های بدن و با 
غلظت باال در سطح مفصل موجود است.

در بدن ما گلوکزامین توسط سلول های 
تولید   )chondrocytes( غضروفی  بالغ 
می شود و نشان داده شده که افزایش 
غلظت مولکولی در سطح این سلول ها، 
سنتر این سلول ها را افزایش می دهد 
برروی  حفاظتی  فعالیت  آن  متعاقب  و 
مفاصل و فعالیت انعطاف پذیری غضروفها 

افزایش می یابد.
:chondroitin Sulfate-2

یک Glcosaminoglycan می باشد که اثر 
 chondrocytes و عامل محرک محافظتی 
دهنده  تشکیل  اصلی  های  سلول   (
 chondroitin Sulfate.غضروف( می باشد
موجب کاهش درد و بهبود عملی مفاصل 
در استئو آرتریت با شدت کمتر می گردد.

درمان  در  ایتین  کوندرو  و  گلوکزامین 
بیشتر  که  استخوانی-مفصلی  حوادث 
در بعضی فعالیت های ورزشی که فشار 
زیادی بر روی مفاصل وارد می شود به کار 

می رود.
ماده  این  اصلی  اثر   :manganese  -3

آنتی اکسیدان بودن آن است  خاصیت 
از  وارده  راازخسارات  بدن  های  وسلول 
طریق رادیکال های آزاد محافظت می نماید. 
و  بهبود  و  سالم  استخوان  برای  منگنز 
سالمت غضروف ها بسیار ضروری است و 
همراه با سایر فاکتور ها جهت جلوگیری از 
پوکی استخوان ضروری بوده و همچنین 
در متابولیسم چربی و قند مداخله کرده و 
به انعقاد خون کمک می کند.کمبود منگنز 
در رژیم غذایی ممکن است سبب ضعف 

و خستگی جسمی و درد مفاصل گردد.
L(L-ascorbic Acid) Vitamin C  -4

کمبود ویتامین C در رژیم غذایی می تواند 
التهابات مفاصل را بدنبال داشته باشد و 
متعاقب آن بیماری آرتروز و استئوآرتریت 
به وجود می آید. این ویتامین کمک به 

کالژن سازی نیز می کند.
درساختمان  که  است  ای  ماده  کالژن 
بافتهای هم بند بسیار حائز اهمیت است و 
در ترکیب ساختمانی مفاصل،غضروفها  و 
تاندونها به کار رفته است. توصیه  میشود 
درافراد سیگاری  VitCحتماً در رژیم غذای 
آنها گنجانده شود زیرا این افراد زودتر به 

بیماری  روماتوئیک  دچارمیشوند.
L-Proline-5: ای��ن م��اده ی��ک اس��ید 
آمین��ه غیر ضروری می باش��د که بهمراه  
س��ازی  نی��ازکالژن  VitaminCپی��ش 

دربدن می ش��ود.کالژن ب��ه ترمیم بافت 
غض��روف ها کمک می کن��د وحرکت های 
مفصلی و اس��کلتی راتسهیل می بخشد.

غضروفه��ا دارای بافت��ی قاب��ل انعط��اف 
و ن��رم م��ی باش��ند و در مح��ل اتص��ال 
استخوانهاازفرسایش جلوگیری می کنند.

در بیم��اری اس��تئوآرتریت ، غضروفه��ا 
تحلیل می روند واین امر با افزایش سن 
اجتناب ناپذیر است.اگر غضروف ها قبل 
ازتحلیل کامل،بازس��ازی شوند به میزان 
قابل توجهی دردهای اس��تخوانی کاهش 
می یابد.ورم اس��تخوان ها،لگن،زانوها و 
س��تون فقرات ازشایعترین عوارض این 

بیماری می باشد.
L-Lysine-6: این ماده یک اسید آمینه 
ضروری می باشد و سبب جذب کلسیم 
در بدن می گردد. در بیمارانی که تحت 
ماده  این  اند  گرفته  قرار  جراحی  عمل 
سبب تسریع بهبودی در دوران نقاهت 
می شود.این مادۀ حیاتی پروسه تشکیل 

اوستئوپروز را به تعویق می اندازد.
افرادی که از مکمل های رژیمی-غذایی 
حاوی L-Lysine  وL-Proline  استفاده 
آنها به میزان  اند،درد مفاصل در  کرده 

چشمگیری کاهش یافته است.

Glucosamine Sulphate
Chondroitin Sulphate
Vitamin C
Manganese
L-proline
L-lysine hydrochloride

500,0 mg
200,0 mg
90,0 mg
2,50 mg
20,0 mg
32,0 mg

38,46 g
15,38 g
6,92 g
0.19 g
1,54 g
2,46 g

per 100 gNutrients' intake per 1 tablets

مواد فعال و مؤثردر یک قرص:

• موارد مصرف:
این مکمل غذائي در موارد زیر مورد استفاده قرار مي گیرد :

Arthrosis )1 : آرت��روز یک بیماري پیش��رونده و تباه کننده بافت 
غضروفي است ، به تدریج غضروف را نازک و ضعیف کرده و فضاي 
بین مفصلي را کاهش داده و متعاقب آن سطح تماس استخوانها به 

یکدیگر  نزدیک شده و ساییده میشوند.

Osteoarthritis    )2:اس��تئوآرتریت ، التهاب مزمن مفصلي اس��ت 
که به عل��ت کاهش غضروف محافظ آنها ایجاد مي گ��ردد. داراي دو 
عالمت اصلي بیماري اس��ت. الف(  درد، که درموقع حرکت  ، شدت 
آن بیشتر مي شود و همچنین رطوبت و آب و هواي سرد به شدت 

آن مي افزاید.
ب(  محدودیت در کارهاي روزانه ، صبح ها شدت آن بیشتر است ، 
به علت ورم مفاصل و ضخیم شدن انتهاي استخوان . این مکمل به 
دلیل داشتن ترکیبات متنوع موجب سالمت غضروف  و انعطاف پذیری 

بیشتر مفاصل می شود.

دستور مصرف:
روزی 2بار هر بار یک قرص همراه با آب فراوان میل شود.

• اثرات اصلی مواد موثر و فعال:

قرص گلوکن
ضد درد مفاصل و آرتروز



مکمل غذایی به شکل قرص در بسته بندی های 60 عددی

قرص گلوکن
ضد درد مفاصل و آرتروز


