
PROSPECT

OSTEOARTREM  cremă

INGREDIENTE: Ulei de Măsline, Ceară galbenă, 
Apă puri�cată, Alcool cetilic, Extract de Salcie, 
Lanolină, Extract de Gheara-diavolului, Extract 
de Coada-calului, Transcutol P, Extract de Ardei
iute, Extract de Gălbenele, Extract de Iederă, 
Extract de Arnică, Ulei de Mentă, GlycOmega, 

EFECTE: reduce durerile articulare, musculare și 
 mațiile post-traumatice. Susține sănătatea 

elasticitate și rezistență la rupere a cartilajului 
articular.

MOD DE UTILIZARE: Se aplică prin masaj ușor pe 
zonele dureroase, până se absoarbe în piele, ori 
de câte ori este nevoie.

CARACTERISTICI: Osteoartrem - cremă este un 
produs de uz extern, care hrănește țesutul ar-
ticular și muscular, înlătură durerile de la nive-
lul acestora și asigură  mobilitatea articulațiilor. 

a extractului din scoica verde Green shell Mus-
sels cu cea a  extractelor vegetale din Ardei-iute, 
Ghiara-diavolului, Gălbenele, Arnică, Coada-
calului și Iederă, care își potențează efectele re-

-
rerii articulare. De asemenea, produsul susține 

-
bilitate, elasticitate și rezistență la rupere a car-
tilajului articular. 
GlycOmega este un extract din scoică verde, 
specie de crustacee nativă din Noua Zeelandă, 
Perna canaliculus. Aceasta conține o mare can-
titate de glicozaminoglicani și de acizi grași 
esențiali, care favorizează activitatea de reducere 

extract,  glicozaminoglicanii, sunt și princi-
palele componente ale cartilajului și lichidului 

rezistență la rupere a cartilajului. Pulberea de 
crustacee conține sulfat de glucozamină, sulfat 
de condroitină, acizi grași esențiali și minerale 
chelatate. Prin studii clinice a fost demonstrată 

Gheara-dia volului 
(Harpagophytum procumbens) în atenua-
rea rapidă a durerilor musculare și articulare. 
Substanțele bioactive din extractul de Coada-
calului (Equisetum arvense), respectiv  oxid 
salicic (5-7%), gluteolină, nicotină, palustrină 

malic, acid oxalic etc. conferă acestuia acțiune 
antimicrobiană și antiseptică, mărește  rezistența 
țesutului conjunctiv și activează circulația locală. 
Extractul este folosit pentru înlăturarea contuzi-

-
ducerea edemelor, degerăturilor, eczemelor și 
pentru diminuarea durerilor de la nivel articular. 
Extractul de Arnică are efect de regenera-
re a țesutului deteriorat, este un bun antisep-
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tic, antimicrobian și venotonic. Este util în ca-
zul durerilor musculare, refăcând musculatura 

atât înaintea activităților sportive, în vederea 
pregătirii mușchilor pentru efort, cât și după, 
pentru combaterea febrei și contracturilor du-
reroase. Conține ca substanțe bioactive: carote-

lactonă sesquiterpenică cu acțiune de reducere a 

picioarelor grele”, îmbunătățește circulația 
periferică și ajută la resorbția echimozelor și a 
edemelor și calmează durerile post-traumatice, 

Extractul de Iederă (Hedera helix) este frecvent 
folosit pentru calmarea durerilor provocate de 
fracturi și entorse, ulcere varicoase și degerături. 
Împreună cu extractul de  are acțiune 

 Extractul de Gălbenele
con -
penici, acizi triterpenici, sterol, carotenoide (α 
şi β-caroten, licopină, luteină), cumarine, acizi 
polifenolici, taninuri etc., grație cărora este un 
bun cicatrizant, calmant, antibacterian și anti-
fungic. 
Extractul de Salcie (Salix alba) are efect antireu-
matic datorită conținutului său ridicat în salicină 
(efect antinevralgic), taninuri etc. Menține 
sănătatea sistemului osteoarticular, este antimi-
crobian și ajută la regenerarea celulară.
A fost demonstrat că extractul de Ardei-iute 

-
lare și musculare și reprezintă un activator al 
circulației sanguine per ansamblu și la nivelul 
extremităților, în special.  
Uleiul de măsline are în compoziție vitamina 
E, polifenoli etc., care îi conferă proprietăți de-
osebite. Prin conținutul său de acizi grași, este 
absorbit în piele, normalizând stratul de celule 
lipidice, îmbunătățind capacitatea de reținere a 
apei și conferind elasticitate pielii. Se folosește ca 
ingredient în creme pentru atenuarea durerilor.  
Uleiul de Mentă, prin componentele sale 
(mentol, mentonă, limonen, carvacrol etc.), 
îmbunătățește circulația sângelui, are acțiune 
analgezică și antipruriginoasă. De asemenea, 
este util și ca agent aromatizant al cremei, el 
mascând mirosul pregnant al scoicii verzi.

ATENŢIONĂRI: A se citi prospectul înainte de uti-
lizare. A nu se folosi pentru uz intern! A nu se 
folosi de persoanele alergice la crustacee. A se 
întrerupe utilizarea produsului în cazul iritațiilor 

sau care alăptează, administrarea se face numai 
sub supravegherea medicului. A nu se lăsa la în-
demâna și la vederea copiilor mici. A se feri de 
îngheț. A se păstra la temperaturi de 6°C- 25°C, 
în ambalajul original, ferit de lumină și căldură.
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