
ARTRON COLLAGENTM

ARTRON COLLAGENTM е течна хранителна добавка, разработена специално за поддържане на здрави 

стави и е с максимална абсорбация и бионаличност на внимателно подбраните висококачествени съставки. 

Съдържа патентован комплекс * на базата на БИОАКТИВНИ КОЛАГЕНОВИ  ПЕПТИДИ®, глюкозамин, 

хиалуронова киселина, мака, екстракт от черен пипер (Piper Nigrum) и L-карнитин заедно с Хондроитин

(Chondroitin), Methylsufonylmethane (MSM), рибено масло, джинджифил, витамини и минерали. Подходящ за 

хора с интензивен (спортен) начин на живот както и за тези, които се нуждаят от допълнителна поддръжка на 

ставите.

Естественото стареене и интензивен(спортен) начин на живот могат да обтегнат ставите, което ги прави по-

уязвими. ARTRON COLLAGEN TM, течна хранителна добавка, е разработена специално от лекари и 

експерти по хранене, за да поддържа хрущялите, костите и съединителните тъкани, независимо дали водят 

интензивен (спортен) начин на живот или страдат от скованост или болка в ставите. Този продукт е създаден

от производителите на първата в Обединеното кралство течна колагенна добавка, на базата на най-новите

изследвания, за да предложи максимална абсорбция и най-висока бионаличност на уникална комбинация от 

ФОРТИГЕЛ БИОАКТИВНИ КОЛАГЕНОВИ ПЕПТИДИ ®, глюкозамин и хондроитин, МСМ, Хиалуронова

киселина, L-карнитин, бромелаин, джинджифил и основни витамини и минерали. Проучванията показват, че 

ФОРТИГЕЛ БИОАКТИВНИ КОЛАГЕНОВИ ПЕПТИДИ ® може да подпомогне възстановяването на 

хрущяла и да увеличи гъвкавостта на ставите с дългосрочни ефекти (Schunck and Oesser 2010, McAlindon, 

Nuite et al. 2011).


Помага за поддържане на костите1


Помага за възстановяване и образуване на съединителна
тъкан2


Поддържа нивото на колаген в костите и хрущяла3


Помага за намаляване на болката при травми и износване 4

* Европейски патент ЕР 2695610 В1: хранителна добавка за 

подобряване на съединителната  тъкан

1ARTRON COLLAGENTM съдържа витамин С, витамин D и манган.

2ARTRON COLLAGENTM съдържа манган.

3ARTRON COLLAGENTM съдържа витамин С.

4ARTRON COLLAGENTM съдържа витамин С.

Състав: вода, хидролизиран колаген, усилвател на вкуса: еритритол, глюкозамин хидрохлорид, МСМ

(метилсулфонилметан), антиоксидант: аскорбинова киселина (витамин С), регулатор на киселинността:

лимонена киселина, L-карнитин, ароматизатор, бромелаин (120 GDU), хондроитин сулфат, Регулатор на
киселинността: Ябълчена киселина, магнезиев хлорид, екстракт от джинджифил (Zingiber officinalis),

манганов глюконат дихидрат, рибено масло (съдържа омега-3 мастни киселини) (разтворител: глицерол,

емулгиращ соев лецитин), сушена мака, хиалуронова киселина, D-α -токоферол (витамин Е), подсладител:

стевиол гликозиди, екстракт от черен пипер (Bioperine®), витамин D.

Съвети за алергия! За алергените вижте съставките в удебелен шрифт.

Не съдържа: БЕЗ захари; Няма изкуствени оцветители; БЕЗ изкуствени подсладители; БЕЗ изкуствени

консерванти; БЕЗ алкохол; НЯМА ГМО. БЕЗ ГЛУТЕН.



ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Едно шише от 30 мл На 100 мл

Хидролизиран Колаген 5000 mg 16667 mg

Глюкозамин Хидрохлорид 500 mg 1667 mg

MSM 500 mg 1667 mg

L-Карнитин 200 mg 667 mg

Бромелайн 100 mg 333 mg

Хондроитин сулфат 100 mg 333 mg

Екстракт от джинджифил 60 mg 200 mg

Рибено масло 25 mg (2.5 mg) 83 mg (8 mg)

Екстракт от Мака 20 mg 67 mg

Хиалуронова киселина 6 mg 20 mg

Екстракт от черен пипер 0.5 mg 2 mg

Енергийност 47 kcal (198 kJ) 140 kcal (596 kJ)

Мазнини (от които наситени мастни 
киселини)

0.1 g (0.0 g) 0.2 g (0.1 g)

Мононенаситени 0.0 g 0.1 g

Полиненаситени 0.0 g 0.0 g

Въглехидрати (от които захари ) 6.2 g (0.0 g) 18.5 g (0.1 g)

Фибри 0.0 g 0.0 g

Протеини 5.3 g 16.0 g

Сол 0.0 g 0.1 g

Витамин C 500 mg (625% NRV*) 1667 mg (2084% NRV*)

Манган 4 mg (200% NRV*) 13 mg (667% NRV*)

Витамин E 6 mg -TE (50% NRV*) 20 mg -TE (167% NRV*)

Витамин D 5 μg (100% NRV*) 17 μg (340% NRV*)

Активни съставки Ползи

Хидролизиран Колаген Колагенът (Тип 2) е естествен компонент в ставния хрущял .

Хиалуронова киселина Хиалуроновата киселина е особено богата на ставна течност , като ги поддържа смазани 

Глюкозамин хидрохлорид Естествен компонент на тялото, който е особено богат на ставна течност и съединителна тъкан 

Хидроитин сулфат Хидроитин се среща естествено в организма и е компонент на ставния хрущял и синувиалната
течност 

MSM Органична сяра с антиоксиданти и противовъзпалителни свойства 

Бромелайн Бромелайн има противовъзпалителен ефект 

Джинджифил Забавя развитието на хрущялната деградация

Рибено масло Омега 3 Помага за борба с възпалението на ставите 

Манган Допринася за поддържането на костите и образуване на съединителна тъкан.

L-Карнитин Естествено вещество ,необходимо на организма да преобразува мазнините в енергия  

Мака Предпазва хрущяла от деградация и има антиоксидантен и противовъзпалителен ефект 

Витамин C Допринася за формиране на колаген за нормална функция на костите и хрущяла .Той допринася за

намаляване на болката при травми и износване

Витамин D3 Допринася за поддържането на костната система и мускулите 

Витамин E Допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес

Биоперин ® Екстрактът от черен пипер клинично доказано увеличава бионаличността с 60%.



Анатомия на ставата и структура на хрущяла

Хрущялът се състои от клетки, наречени хондроцити и

извънклетъчна матрица (ECM), в която са вградени тези клетки.
Колагенът тип II е основен компонент на ЕСМ и е отговорен за

поддържането на интегралната структура на

хрущял. Поради аваскуларната структура на хрущялите,

хондроцитите получават хранителни вещества от дифузията и

те са отговорни за поддържане на баланс между анаболни и
катаболните процеси. При прогресиране на остеоартрозата

(ОА), баланса между анаболни и катабони процеси се нарушава

и това води до деградация на хрущяла. В здравия хрущял

хондроцитите експресират колаген II, но по време на ОА

прогресията на колаген II се променя драстично.

Артритът е често срещано състояние, което причинява болка и възпаление в ставата. Във Великобритания около 10 

милиона души имат артрит.Това заболяване засяга хора от всички възрасти, включително и деца. Двата най-често

срещани вида артрит са главно остеоартрит и ревматоиден артрит. Няма лек за артрит, но има терапиии, които

помагат да се подобри и облекчи това състояние : стероидно лечение, използване на болкоуспокояващи, а също и 

нестероидни противовъзпалителни лекарства. Основната цел на различните терапии  е да се намали възпалението и 

подуването, и да предпази ставите от по - серозни увреждания. 

Остеоартрит (възрастни и млади (ОА) е най-честата форма на артрит и засяга милиони хора по света Той

включва най-вече промени в целия ставен хрущял, но може да бъде свързан и с други характеристики като

промени в субхондралната кост, включително склероза, остеофитоза, промени в капсулата на ставите и мембраната

на синовиума. Най-честите симптоми са болки в ставите и скованост. Първоначално симптомите могат да се
появят само след упражнения, но с течение на времето могат да станат постоянни. Други симптоми могат да

включват подуване на ставите, намален обхват на движение и когато гърбът е засегнат от слабост или изтръпване

на ръцете и краката. Най-често засегнатите стави са тези близо до краищата на пръстите, в основата на палеца,

шията, долната част на гърба, коленете и бедрата. Причините включват предишно увреждане на ставите,

анормално развитие на ставите или крайниците и наследени фактори. Рискът е по-голям при хората с наднормено
тегло, имат един крак с различна дължина и имат работа, която води до високи нива на ставно натоварване. Често

срещано медицинско лечение за страдащи от остеоартрит, са нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС), но те водят до сериозни стомашно-чревни странични ефекти. Много пациенти търсят допълнителна и

алтернативна медицина, за да получат симптоматично облекчения.

След подробно проучване, ARTRON COLLAGEN TM добавя уникална комбинация от витамини, антиоксиданти и

минерали, за да подобри качеството на живот и здравето на ставите при хора, страдащи от ОА. В резултат на това

тази добавка може да подпомогне здравето на ставите, да повиши енергийното ниво и да насърчи цялостното

благосъстояние. Освен това, активните съставки, съдържащи се в ARTRON COLLAGEN TM, могат да помогнат за
възстановяване на хрущялната тъкан и забавяне на прогресията на ОА.

Допълнителните предимства на активните съставки в ARTRON COLLAGEN TM са обяснени

по-долу.

Хидролизиран Колаген 

Колагенът представлява 80% от състава на кожата и се открива също в хрущял и кости. FORTIGEL® е състав от

различни високо пречистени колагенови пептиди, получени от специфичен тип хидролиза от телешка кожа.

Абсорбираният колагенов хидролизат от стомашно-чревния тракт е включен в ставния хрущял и може да доведе до
увеличаване на подвижността, физическата функция и значително облекчаване на болката. Доказано е, че

хранителните добавки на FORTIGEL® повишават производството на извънклетъчна матрица, стимулират

метаболизма на хрущяла и забавят развитието на ОА.



Хидролизираният колаген също осигурява сила, гъвкавост и подкрепа за кожата и другите
съединителни тъкани като сухожилията, костите и други части на тялото .

Хиалуроновата киселина се намира главно в меките съединителни тъкани, по-специално кожата и
ставите . Хиалуроновата киселина играе ключова роля в хидратацията на тъканите и задържането на
влага поради способността си да свързва водни молекули, които могат да достигнат до 1000 пъти по-
голяма молекулна маса . Тя може също да взаимодейства с други гликозаминогликани и протеини и
също така е доказано, че стимулира производството на колаген. Установено е, че орално прилаганата
хиалуронова киселина достига ставите. Заедно с хондроитин сулфат или глюкозамин сулфат,
хиалуроновата киселина спомага за намаляване на болката и подобряване на физическата функция.

Глюкозаминът се среща естествено в ставите и мускулите и е производно на клетъчния
метаболизъм на глюкозата. Също така е компонент на гликозаминогликани и протеогликани на
хрущялната матрица, покриващи краищата на костите, и на хиалуронова киселина, намираща се в
синовиалната течност в ставите. Тъй като глюкозаминът е част от хрущялната матрица в ставните
тъкани, се смята, че помага при образуването и възстановяването на хрущяла. Поради тази причина в
продължение на много години се теоретизира, че прилагането му може да стимулира
симптоматичното облекчение при наличие на остеоартрит, Клиничните проучвания показват, че
глюкозаминът може да осигури леко облекчаване на болката и може да забави прогресията на
остеоартрита на коляното .

Хондроитин сулфат е сулфатиран гликозаминогликан. Обикновено се открива, че е свързан с 

протеини като част от протеогликан. Хондроитин сулфатът е важен структурен компонент на 

хрущяла и осигурява голяма част от неговата устойчивост на компресия. В допълнение, хондроитин 

сулфатът може също да спомогне за забавяне разграждането на хрущяла и да помогне за 

възстановяването на растежа на хрущяла (Deal 1999). Показано е, че хондроитин сулфатът забавя 

симптомите на ОА, като болка и възпаление, както и прогресия на заболяването Наред с 

глюкозамина, хондроитин сулфатът се е превърнал в широко използвана хранителна добавка за 

лечение на остеоартрит .

МСМ (метилсулфонилметан) е органична сяра в организма. МСМ се използва от организма за
поддържане и възстановяване на съединителната тъкан и проявява някои противовъзпалителни и
антиатеросклеротични свойства. Изследвания, проведени в миши модели показват, че МСМ има
ефект при възпалителни състояния като ревматоиден артрит. Доказано е, че добавката МСМ
намалява болката в ставите и увеличава подвижността .

Бромелаинът е хранително вещество, което може да осигури алтернативно лечение на нестероидни

противовъзпалителни средства при пациенти с остеоартрит. Бромелаинът се извлича от растението

ананас; той съдържа редица протеолитични ензими и е показал потенциално благоприятни ефекти

поради неговите противовъзпалителни и аналгетични свойства  Понастоящем бромелаин се използва

за намаляване на остри възпаления и спортни наранявания .

Джинджифилът се състои от сложна комбинация от биологично активни съставки, от които се 

твърди, че съединенията гингероли, шогаоли и парадоли са причина за по-голямата част от неговите

противовъзпалителни свойства. Екстрактът от джинджифил намалява производството на цитокини в  

хрущял с Остеоартрит , следователно инхибира прогресията на ставни дегенеративни заболявания

Рибеното масло, богато на омега-3, контролира имунната система и се бори с възпалението на 

ставите. Той е богат източник на витамин D, който е от съществено значение за поддържането на 

здрави стави чрез производството на протеогликани в хрущяла .

Магнезият укрепва костите, помага за превенция на постменопаузалната остеопороза и поддържа

функцията на мускулите и хрущялите .



Манганът е компонент на гликозален и ксилозилтрансферазен ензим, който е отговорен за 

гликозидното свързване и следователно за синтеза на гликозаминогликан. Манганът също участва в 

кръстосаното свързване на колагеновите фибри и инхибира разграждането на еластин .

L- Карнитин е естествено срещащо се съединение, синтезирано в организма от незаменими

аминокиселини лизин и метионин. L-карнитинът се намира главно в скелетната мускулатура, където

е необходим за транспортирането на мастни киселини от цитозола в митохондриите за бета-

окисление. Заради свойствата си за повишаване на оксидативния метаболизъм на мастните киселини

и мускулния гликоген, добавката с карнитин може да има потенциална роля в повишаването на 

мускулната производителност, като по този начин позволява по-активен начин на живот.

Сушената мака има хондропротективни и противовъзпалителни свойства в човешкия хрущял. Това

действие е подкрепено от клинични проучвания при остеоартрит.

Биоперин е патентован екстракт, получен от черен пипер плод, Piper nigrum L., който се счита за 

“Крал на подправките” по целия свят. Биоперин се прилага заедно с различни хранителни вещества, 

витамини, минерали и антиоксиданти, за да повиши тяхната бионаличност до 60% .

КАК РАБОТИ ARTRON COLLAGENTM?

Уникалната формулировка на ARTRON COLLAGENTM осигурява естествен източник на

хидролизиран колаген, глюкозамин, хондроитин сулфат, L-карнитин, витамини и минерали, с

множество ползи за поддържане на здравето на ставите. Течната форма на ARTRON COLLAGENTM

позволява активните съставки да се усвояват, абсорбират и разпределят в човешкото тяло.

ФОРТИГЕЛ БИОАКТИВНИ КОЛАГЕНОВИ ПЕПТИДИ, Хидролизиран говежди колаген, се 

абсорбира в стомашно-чревния тракт, той се включва в ставния хрущял и може да доведе до 

увеличаване на мобилността. Глюкозаминът поддържа структурата и функцията на ставните тъкани, 

докато хиалуроновата киселина и хондроитин сулфатът са важен структурен компонент на хрущяла

и осигуряват голяма част от неговата устойчивост на компресия. L-карнитинът се съхранява в 

скелетната мускулна тъкан, където участва в окислението на мастни киселини и производството на 

енергия. МСМ, сушена мака, джинджифил, бромелаин, рибено масло действат като

противовъзпалителни средства в ставата. ARTRON COLLAGENTM съдържа и комбинация от 

витамини и минерали като магнезий, манган, витамин D3, витамин С, които са полезни за 

поддържане на здрави кости и съединителни тъкани. В допълнение, витамин С и Е действат като

антиоксиданти и защитават клетките от окисляване.

ДОЗИРОВКИ, СЪСТАВ И ОПАКОВКА

Картонената кутия съдържа 10 бутилки. Препоръчителна доза: пийте по 1 бутилка на ден в 

продължение на 1 месец или повече за по-дълготрайни резултати. Препоръчва се редовен прием. Не 

превишавайте препоръчваната дневна доза. Разклатете добре преди употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразна и балансирана

диета и здравословен начин на живот. ARTRON COLLAGEN ™ не е лечение за артрит, но има за цел 

да спомогне за поддържане на цялостното здраве и благосъстояние. По време на бременност, по 

време на кърмене или ако имате дългосрочно заболяване или сте на лечение, консултирайте се с 

Вашия лекар преди да приемете ARTRON COLLAGEN ™. Съдържа полиоли - прекомерната

консумация може да предизвика слабително действие. Дръжте този продукт на място, недостъпно за 

деца. Не е подходящ за деца под 18 години. Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от пряка

слънчева светлина и топлина. След като бутилката се отвори, консумирайте в рамките на 24 часа.
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