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Vitamina C contribuie la formarea normală 
a colagenului pentru funcţionarea normală a sistemului 

osos şi a ligamentelor

Aparatul locomotor (alcătuit din oase, ligamente, articulaţii şi muşchi) este solicitat zi de zi.
Sănătatea acestuia este o premisă importantă pentru menţinerea mobilităţii şi a calităţii vieţii la orice 
vârstă. Există mai mulţi factori care contribuie la aceasta, mişcarea suficientă şi alimentaţia sănătoasă 
având o contribuţie majoră. 
Sportul sporeşte starea de bine a organismului.

Cartilajele şi lichidul sinovial - Amortizoare pentru articulaţii 

Articulaţiile sunt acoperite de un strat protector din cartilaj. Împreună cu lichidul sinovial, ţesutul elastic 
cartilaginos oferă rezistenţă marilor forţe care se manifestă între oase, asigurând astfel 
o alunecare fără frecare a suprafeţelor articulare.
Dacă articulaţia nu este hrănită suficient cu substanţe nutritive, cartilajul se deshidratează şi devine 
rugos. În acest caz, suprafaţa extrem de netedă a cartilajului devine poroasă şi prezintă fisuri, ceea ce 
poate duce la degradarea cartilajului, în special la solicitări fizice intense. Trebuie cunoscut faptul că 
articulaţiile se regenerează foarte greu.

Cartilajele articulare şi lichidul sinovial necesită o dietă echilibrată, pentru menţinerea sănătăţii şi 
a funcţiei normale a articulaţiilor.

Acest lucru poate fi de importanţă majoră, când articulaţiile sunt zilnic solicitate:
-   la muncă;
-   în timpul activităţilor sportive (sărituri, alergare, mersul cu bicicleta, fotbal);
-   surplus de greutate;
-   în timpul menopauzei şi cu înaintarea în vârstă.

Doppelherz® aktiv Articulaţii mobile Glucozamina 1200 conţine, într-un singur comprimat, 
Vitaminele C, K, D şi E, alături de 1200 mg de clorhidrat de glucozamină.

Vitamina C contribuie la formarea normală a colagenului pentru funcţionarea normală a sistemului osos 
şi a ligamentelor.

Vitaminele K şi D contribuie la menţinerea sănătăţii sistemului osos.

În plus, Vitamina D contribuie la menţinerea funcţiei normale a sistemului muscular, dar şi la menţinerea 
concentraţiilor normale de calciu în sânge.

Vitaminele C şi E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Comprimatele Doppelherz® aktiv conţin o combinaţie de nutrienţi care sprijină sănătatea 
şi starea de bine a organismului.

 

Articulaţii mobile 
Glucozamina 1200 

+ Vitamina C+D+E+K

Compoziţie

Clorhidrat de glucozamină 
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina K
Vitamina E

per doză zilnică (= 1 comprimat)

 1200 mg
    80 mg
   20 µg
   40 µg

              3 mg α-TE
*   conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011 
** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

% din valoarea nutriţională de referinţă*  
**

100 %
400 %
  53 %
   25 %

Supliment alimentar

Fără lactoză

Fără gluten

0C 55M 100Y 0K 0C 15M 100Y 0K100C 69M 0Y 20K0C 100M 91Y 0K 25C 35M 70Y 0K
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 comprimat zilnic, după masă, cu suficient lichid, nemestecat. 
La nevoie, comprimatul poate fi înjumătăţit.

Atenţionări:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.

La persoanele cu toleranţă limitată la glucoză este recomandată supravegherea glicemiei, precum 
şi a necesarului de insulină.
Consumatorii care sunt în tratament cu anticoagulante cumarinice ar trebui să utilizeze produsul 
doar după consultul medicului curant, iar coagularea sangvină ar trebui să fie supravegheată în 
permanenţă. 
Produsul nu este recomandat copiilor, femeilor însărcinate, celor care alăptează, persoanelor alergice 
la crustacee.

Ambalaj: 30 comprimate 

Greutate netă: 47,4 g

Cunoaşteţi deja celelalte produse ale gamei Doppelherz® aktiv?    

Articulaţii mobile 
Glucozamina 1200 

+ Vitamina C+D+E+K

Producător:

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Reprezentant în România: 
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97,
Etaj 1, Corpul B, Sector 1,
Bucureşti, cod 010624
Tel.: 021 / 311.24.20
www.doppelherz.ro
e-mail:       info@queisser.ro
Facebook:  Doppelherz România
Instagram: @doppelherz_romania

Comandă on-line pe  
www.sanatatelatineacasa.ro
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Supliment alimentar
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