
PROSPECT

OSTEOARTREM 

30 comprimate 

SUPLIMENT ALIMENTAR

INGREDIENTE/COMPRIMAT: Sulfat sodic de glucozamină, cores-
punzător la 200 mg sulfat de glucozamină; carbonat de calciu, 
agent de încărcare: celuloză microcristalină, GlycOmega Plus 
(extract din scoică verde/Perna canaliculus) (moluște) - 100 mg, 
magneziu marin, bisglicinat de magneziu, agent de încărcare: 
amidon pregelatinizat, agent de întărire: polivinilpirolidonă, 
sulfat sodic de condroitină (corespunzător la 50 mg sulfat de 
condroitină), extract uscat 10:1 din părți aeriene de Coada-
calului (Equisetum arvense), cu un conținut de 7 % acid silicic 
- 50 mg, extract hidroalcoolic 12:1 (65% acid boswellic) din rășini 
de Boswellia serrata - 50 mg, MSM/metilsulfonilmetan - 50 mg, 
Aquamin TG (din alga Lithothamnium calcareum), fructoborat de 
Calciu (Bor organic 2,7%) - 37 mg, bisglicinat de calciu, extract 
hidroalcoolic uscat 100:1 din fructe de Măceș (Rosa canina), cu 
50% Vitamina C, agenți antiaglomeranți: acid stearic vegetal 
și dioxid de siliciu coloidal, acid hialuronic - 20 mg, citrat de 
zinc trihidrat, colagen nativ tip II (pasăre) - 10mg, Vita MK7/
vitamina K2 naturală, sulfat de mangan monohidrat, vitamina 
D3 (colecalciferol).

MOD DE UTILIZARE: câte 1 comprimat de 3 ori pe zi, luat cu 
apă, după mese. Se recomandă administrarea pe o perioadă de 
3 luni. După o pauză de 2 luni, cura se poate repeta.

EFECTE: OSTEOARTREM este un supliment alimentar cu o formu-
lă complexă, care asigură aportul de substanțe necesare pentru 
menținerea sănătății oaselor și a dinților, întărirea rezistenței 
mecanice și creșterea gradului de mobilitate a articulațiilor. 
Are efecte pozitive în cazurile de suprasolicitare mecanică a 
articulațiilor (muncă fizică solicitantă, sport de performanță, 
obezitate) și în recuperarea articulară după traumatisme ale 
aparatului locomotor.

CARACTERISTICI: SCOICA CU COCHILIE VERDE (Perna canalicu-
lus) trăiește exclusiv în apele nepoluate din Noua Zeelandă și 
conține o combinație unică de peste 30 de tipuri de compuși 
lipidici și acizi grași polinesaturați. Pulberea din scoică verde îm-
bunătățește elasticitatea tendoanelor, a ligamentelor și a pielii, 
ajută la buna funcţionare a ţesuturilor din articulaţii, încetinește 
degradarea aparatului locomotor. Este foarte utilă pentru spor-
tivi și pentru persoanele care desfășoară o muncă fizică grea. 
GLUCOZAMINA, CONDROITINA, MSM, EXTRACTUL DE BOSWELLIA 
SERRATA, COLAGENUL NATIV DE TIP II, ACIDUL HIALURONIC din 
formula Osteoartrem susțin sistemul osteo-articular, fiind uti-
le în diminuarea manifestărilor neplăcute (rigiditate, durere) 
asociate proceselor degenerative de la nivelul articulațiilor 
(genunchi, șolduri, membre superioare și coloană vertebra-
lă), au efecte pozitive în cazurile de suprasolicitare mecanică 
a articulațiilor (muncă fizică solicitantă, sport de performanță, 
obezitate) și în recuperarea articulară după traumatisme ale 
aparatului locomotor. 
COLAGENUL NATIV oferă substanțele nutritive necesare pentru 
sănătătea cartilajelor articulare și pentru compensarea deficitu-
lui de colagen. Sinteza colagenului necesită un nivel optim de vi-
tamina C, care se găsește în mod natural în extractul de Măceșe.
ACIDUL HIALURONIC este prezent în mod natural în toate orga-
nismele vii, fiind o componentă universală a spațiilor dintre ce-
lulele țesuturilor corpului. Acidul hialuronic este o componentă 
esențială a țesutului conjunctiv cu rolul de a amortiza și lubrifia, 
de a ajuta la refacerea și regenerarea celulară și de a preveni 
degradarea prematură a țesuturilor. 
AQUAMIN este un supliment de minerale bogat în calciu și 
magneziu și care conține, în plus, alte 72 de elemente, printre 
care zinc, fier, seleniu, iod etc. Materia primă o constituie alga 
roșie Lithothamnium calcareum, întâlnită în sud-vestul coastelor 
Irlandei și Islandei. Studiile clinice au demonstrat efecte pozitive 
asupra sistemelor osos, circulator, digestiv, precum și efect de 
ameliorare a echilibrului acido-bazic al organismului. 
CALCIUL este mineralul prezent în cantitatea cea mai mare în 
corpul uman și îndeplinește numeroase funcții importante. 



Calciul este necesar pentru menținerea sănătății sistemului 
osos și a dinților și contribuie la funcționarea normală a siste-
mului muscular. 
MAGNEZIUL contribuie la reducerea oboselii și epuizării, la func-
ționarea normală a sistemului nervos și muscular, la menținerea 
sănătății sistemului osos. Magneziul este un mineral-cheie pen-
tru construcția și creșterea oaselor și a dinților. Magneziu marin 
este un amestec de săruri de magneziu (oxizi, hidroxizi, cloruri, 
sulfați) obținut prin filtrare, evaporare și cristalizare din apele 
Mării Mediterane și reprezintă o sursă naturală de magneziu. 
BISGLICINATII DE CALCIU ȘI MAGNEZIU sunt săruri chelate fabri-
cate de firma Albion Minerals din S.U.A., ceea ce constituie ga-
ranția eficacității și siguranței acestora. Substanțele au greutate 
moleculară mică, sunt neutre, non-ionizante și mai puțin reac-
tive. Când un astfel de chelat este ingerat, absorbția intestinală 
este semnificativ mai mare decât pentru cantități similare de 
săruri metalice anorganice datorită afinității crescute a celulelor 
intestinului subțire pentru aminoacizi (glicina). 
CALCIUL, MAGNEZIUL, ZINCUL ȘI VITAMINA D contribuie la menți-
nerea sănătății sistemului osos. Calciul, magneziul și vitamina D 
sunt necesare pentru menținerea sănătății dinților.
VITAMINA D contribuie la menținerea concentrațiilor normale 
de calciu în sânge și la absorbția/utilizarea normală a calciului 
și fosforului.
ZINCUL contribuie la metabolismul normal al macronutrienților, 
al acizilor grași și al vitaminei A, la funcționarea normală a sis-
temului imunitar și la protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ. 
MANGANUL contribuie la menținerea sănătății sistemului osos, 
la formarea normală a țesuturilor conjuctive.
FRUCTUL DE MĂCEȘ (Rosa canina) este una din cele mai bogate 

VITAMINA C 
contribuie la formarea colagenului pentru funcționarea normală 
a vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, gingiilor, 
pielii, dinților.
VITAMINA K2 NATURALĂ/MK7 contribuie la menținerea sănătății 
sistemului osos datorită faptului ca activează o proteină numită 
osteocalcin, importantă pentru utilizarea calciului în construirea 
unei matrice osoase sănătoase. 
FRUCTOBORATUL DE CALCIU este un complex de calciu, fructo-
ză și bor și se găsește în mod natural în fructe, legume, ierburi 
proaspete și uscate și vin. Borul intervine în numeroase procese 
metabolice interesând sănătatea sistemului osos. 
COADA-CALULUI (Equisetum arvense) este o plantă bogată în mi-
nerale, cel mai important fiind siliciul. Planta are acțiune diure-
tic-depurativă, mărește rezistenţa ţesutului conjunctiv, activează 
circulaţia locală, consolidează oasele, împiedică rigidizarea și 
sclerozarea pereţilor vasculari, participă la sinteza colagenului 
(care menţine integritatea ţesutului conjunctiv, a articulaţiilor, 
țesutului muscular și a pielii), are efect antiacid la nivel gastric 
și cicatrizant.

ATENȚIONĂRI: Produsul este destinat exclusiv adulților. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echili-
brată și un mod de viață sănătos. În cazul unor afecţiuni cronice 
sau al urmării unui tratament medicamentos, sfatul medicului 
este absolut necesar înaintea administrării acestui produs. 
Contraindicat persoanelor alergice la produse pe bază de mo-
luște sau la oricare dintre celelalte componente ale produsului. 
A se administra cu prudență femeilor însărcinate sau care alăp-
tează, precum și în caz de astm, diabet non-insulino dependent 
sau tulburări de coagulare a sângelui. Poate interacționa cu 
antitrombotice, anticoagulante sau Aspirină la administrare 
concomitentă. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor 

păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de 
umiditate și lumină. 

PREZENTARE: cutie cu 3 blistere a 10 comprimate

PRODUCĂTOR ȘI DEȚINĂTOR NOTIFICARE:
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