
Glikozamīns 
ar hondroitīnu
Divkārša palīdzība locītavām



Kāpēc locītavas čīkst un sāp?
Ar gadiem locītavās notiek skrimšļu sairšanas procesi. Skrimslis, 
būdams galvenā viela, kas aizsargā kaulus un locītavas no 
sāpēm, ir galvenais aizsargelements, kas nodrošina locītavai 
kustīgumu un elastību.
Skrimšļu sintēze ar gadiem pavājinās un ar laiku locītavu 
kustībās sāk parādīties diskomforts.

Skrimšļu sairšana ir dabisks process, ko var 
mazināt, lietojot locītavu skrimšļu protektorus – 

hondroprotektorus.

Aizsargā locītavu skrimšļus • 
no pāragras sairšanas

Baro locītavu skrimšļus• 
Lietojot regulāri, samazina locītavu • 

 skrimšļu deformāciju

Paaugstina locītavu šķidruma izstrādi• 
Ieeļļo locītavas• 

Hondroprotektori



Glikozamīns ar hondroitīnu

Uzlabo locītavu skrimšļa atjaunošanos• 

Novecojot, locītavu skrimšļi sāk deformēties un rezultātā 
locītavās paradās diskomforts. Glikozamīns ar hondroitīnu 
veicina šo skrimšļu atjaunošanos un uzlabo vielmaiņu arī 
veselos skrimšļos

Veicina locītavu šķidruma izstrādi• 
Locītavu šķidrums ir tas, kas baro locītavu skrimšļus un neļauj 
tiem pārāk ātri nodilt. Šī šķidruma nepietiekamības gadījumā, 
locītavu nodilšana paātrinās. Glikozamīns ar hondroitīnu 
veicina locītavu šķidruma izstrādi, ieeļļojot locītavas un uzlabo-
jot to barošanu, kā rezultātā samazina locītavu nodilšanu.

Samazina diskomfortu locītavās• 
Regulāri lietojot Glikozamīns ar hondroitīnu, cilvēkam 
uzlabojas vielmaiņa locītavās, kā rezultāta samazinās arī 
sūdzības par diskomfortu locītavās

Veicina locītavu kustīgumu,  • 
   elastību un veselīgumu

Ilgstoši lietojot  
Glikozamīns ar hondroitīnu,  
cilvēka locītavas kļūst veselīgas,  
elastīgākas, uzlabojas locītavu  
amortizācijas spējas un  
kustības padodas  
vieglākas un aktīvākas

Divkārša palīdzība locītavām



Hondroprotektori ir vielas, kuras 
lab  vēlīgi ietekmē skrimšļu meta bo-
lisma procesus, aizsargājot tos no 
iespējamiem sairšanas procesiem. 
Par hondroprotektīviem (skrimšļu 
aiz sar  gājošiem) produktiem pirm-
kārt tiek uzskatīti skrimšļu un sai šu 
struktūras analogi, tādi kā gliko-
za mīns un hondroitīns. Tie sti mulē 
proteoglikānu sintēzi, kas savukārt 
nosaka skrimšļ audu amortizācijas 
spēju un to struktūru, kā arī spēju iz-
strādāt lo cī tavu šķidrumu. Īpaši sva-
rīgi ir aiz sargāt locītavu skrimšļus un 
saites palielinātas fi ziskas aktivitātes 
un slodzes gadījumos.
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Glikozamīns uzlabo skrimšļaudu 
vielmaiņu, stimulē locītavu šķidruma 
proteoglikānu un hialuronskābes 
sintēzi, atvieglo kalcija uzņemšanu 
kaulos, samazina sairšanas procesus 
locītavās, uzlabojot to funkcijas.

Hondroitīns ietekmē kalcija un 
fos fo ra vielmaiņu locītavās, sama-
zina kaulaudu sairšanu, kalcija zau-
dēšanu, mazina locītavu sairšanas 
procesu un veicina to atjaunošanos.

Glikozamīns ar hondroitīnu:
svarīgs struktūrelements • 
skrimšļaudiem un citiem 
saistaudiem;
nepieciešams normālam • 
metabolismam locītavās;
veicina locītavu kustīgumu, • 
elastību un veselīgumu;
palīdz saglabāt kustību brīvību.• 

Lietot: pa 1 kapsulai 3-6 reizes die-
nā vai pēc ārsta norādījuma.


