OrtoSistēma
Kustību brīvība

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, bet to var
mazināt, lietojot locītavu skrimšļu protektorus –
hondroprotektorus.

Hondroprotektori
• Aizsargā locītavu skrimšļus
no pāragras sairšanas

• Baro locītavu skrimšļus
• Lietojot regulāri, samazina locītavu
skrimšļu deformāciju

• Paaugstina locītavu šķidruma izstrādi
• Ieeļļo locītavas

OrtoSistēma
Kustību brīvība

• Uzlabo locītavu skrimšļa atjaunošanos
Novecojot, locītavu skrimšļi sāk deformēties un rezultātā
locītavās paradās diskomforts. OrtoSistēma 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. OrtoSistēma veicina locītavu
šķidruma izstrādi, ieeļļojot locītavas un uzlabojot to barošanu,
kā rezultātā samazina locītavu nodilšanu.

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

• Veicina locītavu kustīgumu,
elastību un veselīgumu
Ilgstoši lietojot
preparātu OrtoSistēma,
cilvēka locītavas kļūst veselīgas,
elastīgākas, uzlabojas locītavu
amortizācijas spējas un
kustības padodas
vieglāk un aktīvāk

Glikozamīns uzlabo skrimšļaudu

vielmaiņu, stimulē locītavu šķidruma, proteoglikānu (skrimšļu “ķieģelīšu”) un hialuronskābes sintēzi, samazina sairšanas procesus locītavās,
uzlabojot to funkcijas.

Hondroitīns
(CS Bio - AktiveTM) stiprina skrimšļaudu struktūru un veicina to atjaunošanos.

OrtoSistēma ir kombinēts hondroprotektīvs līdzeklis locītavu veselībai. Īpaši svarīga OrtoSistēma
ir locītavām, kurās ir jūtamas kādas nepatīkamas sajūtas un diskomforts, kas sajūtams kustoties.
OrtoSistēma satur trīs locītavām
svarīgas bioloģiski aktīvas vielas
glikozamīnu, hondroitīnu un MSM
(organiskais sēra savienojums). Šīs
vielas piedalās locītavu skrimšļu
vielmaiņā, uzlabo locītavu skrimšļu
veselību un locītavu stāvokli.
OrtoSistēma tiek ražota sadarbībā
ar Eiropas kompāniju Bioberica S. A. pasaulē atzītu līderi hondroprotektīvo ingredientu jomā. Tādēļ
OrtoSistēma sevī apvieno visaugstākās kvalitātes bioloģiski aktīvas
vielas, kuru augstā efektivitāte pierādīta daudzos klīniskos pētījumos.

Ražots Latvijā,
stingrā kvalitātes kontrolē

MSM

(organiskais sēra savienojums)
Sēra molekulas ar savām disulfīdsaitēm nostiprina skrimšļaudu elementus cieši un noteiktā secībā, tādējādi
nodrošinot skrimslim paaugstinātu
elastību, stiprību un augstu amortizācijas brīvību.

OrtoSistēma ir:

• svarīgs struktūrelements
•
•
•

skrimšļaudiem un citiem
saistaudiem;
nepieciešams normālam
metabolismam locītavās;
veicina locītavu kustīgumu,
elastību un veselīgumu;
palīdz saglabāt kustību brīvību.

Lietot: pa 1 - 2 kapsulām 2 reizes
dienā vai pēc ārsta norādījuma.
Iepakojumā 60 kapsulas.
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