
 

 

 

Гел от Ламинария - Артропласт 

Композиция от природни компоненти, включващи 

в състава си минерални и органични вещества, 

които стимулират образуването на костно 

вещество, укрепване на скелета, безупречно 

функциониране на ставите. 

За какво помага Артропласт ? 

Артропласт е здравословна храна, допълнителен източник на хондроитин сулфат (важен 

компонент на основното вещество на костта и на хрущяла.) и глюкозамин за 

физическата активност и подвижност без ограничение на свободата на движение и 

болка!  

Основното предназначение е рационално насищане на организма с комплекс от жизнено 

необходими съединения, участващи в активирането на оздравителните процеси на 

костно-ставния апарат. 100% Органичен жив хранителен продукт. 

 

Вашите ползи от продукта Артропласт  

• Формиране на химичния състав и вътрешните структури на костно – ставната 

система 

• Оптимизира основните свойства на твърдите тъкани ( кости и зъби) : твърдост, 

сила, еластичност, подвижност 

• Компенсира недостатъка на зъбно и костно формиращите органични комплекси 

и минерали в случаите на недостатъчно постъпване или нарушено усвояване. 

• Участва във верига обменни процеси, осигуряващи синхронно, съвместно 

функциониране на храносмилателната, кръвоносната, отделителната, 

ендокринната, нервната и имунна системи на организма 

• Профилактика на възможни отклонения в структурата и функцията на костно – 

ставната и зъбно-челюстната система 

• Предотвратява нежелани процеси в костно-ставните тъкани и зъбите. Съхранява 

пълноценната трудоспособност 

• Съхраняване на силата на тъканите на костната система в периода на менопауза 

при жените след 45 годишна възраст, профилактика на остеопорозата и костните 

счупвания. 

• Нормализиране на обменните процеси в организма свързани с приемане на 

хранителните елементи и изхвърляне на отпадните продукти и токсичните 

вещества. 

• Укрепване на костната и зъбната тъкан в активния период на растеж (детство, 

юношество) 

• Съхранение на подвижността на ставите и необходимия обем на движение при 

възрастните хора. 



 

 

Стандарти 

Специална разработка и единствената в света подобна патентована формула. Строг 

контрол на всички производствени процеси, удостоверен с редица национални и 

международни сертификати. Международен сертификат ISO 22000:2005. Чрез 

спазването на изискванията на този стандарт Vertera отговаря и на изискването за 

внедрена система за Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР), 

съгласно Закона за храните и Регламентите на ЕС. 

Състав на продукта 

• Вода 

• водорасли, помощни вещества (антиоксидант, комплексообразуващ агент - 

лимонена киселина, регулатор на киселинността - калциев глюконат) 

• ябълков сок концентрат 

• сок от касис концентрат 

• хондроитин сулфат 

• глюкозамин 

• глог (плод) екстракт, 

• бяло зеле прах 

• екстракт от шипка 

• стабилизатор - натриев алгинат, подсладител - екстракт от стевия, натурален 

ябълков вкус 

В дневната доза (20 g) се съдържа : хондроитин сулфат - 620 mg и глюкозамин - 300 mg 

Не съдържа никакви изкуствени съставки, оцветители и екстракти. 
 

Начин на употреба: 

1 супена лъжица без връх, 1 път на ден. 

Може да се смесва със сок по ваш вкус. 

Да се съхранява в хладилник при температура от 0 до + 5 градуса.  

Произведен в Русия от екологично чист район. 

 

 

 


