
ArthroPrim® Collagen, toidulisand 
 

Omadused: Toidulisand ArthroPrim
®
 Collagen sisaldab kombinatsiooni kollageeni 

tüüpidest, I, II ja III, rikastatud ensüümidega (bromelain, papaiin), MSM, hüaluroonhappe 

naatrium soolaga, mineraalidega (mangaan, vask), mis aitavad hoida sidekoe normaalset 
seisukorda ja C-vitamiiniga, mis toetab kollageeni loomist õigeks kõhrede tööks. Kuradi 

küüne ekstrakt (rahvapärane nimi taimele Harpagophytum procumbens) panustab liigeste 

tervisesse, paindumisse ja liikuvusse.   
 

1 kapsel sisaldab: 

Hai kõhre ekstrakt (min. 30% II tüübi kollageeni)   20 mg - 

Kana kõhre ekstrakt (min. 50% II tüübi kollageeni)   20 mg - 
Sealiha kollageen tüüp II     40 mg - 

Kala kollageen (I, II ja III tüüp)       80 mg - 

Kuradi küüne ekstrakt   100 mg - 
Hüaluroonhape - naatriumsool     10 mg - 

MSM (metüülsulfonüülmetaan)     40 mg - 

Bromelain      20 mg - 

Papaiin      20 mg - 
Mangaan    300 µg    15% NRV 

Vask    150 µg    15% NRV 

Vitamiin C      12 mg    15% NRV 
*NRV (nutrient reference value) – päevane võrdluskogus; - ei ole määratud 
 

Koostis: I, II ja III tüüpi kalakollageen, kuradi küüne ekstrakt (Harpagophytum 
procumbens) – juur, kapsel (želatiin, toiduvärv – titaandioksiid), II tüübi hüdrolüüsitud 

sealiha kollageen, metüülsulfonüülmetaan, hai kõhre ekstrakt (min. 30% II tüübi 

kollageeni), kana kõhre ekstrakt (min. 50% II tüübi kollageeni), bromelain, papaiin,  
L-askorbiinhape, inuliin (mahuaine), hüaluroonhape - naatriumsool, magneesiumstearaat 

(paakumisvastane aine), mangaanglükonaat, vaskglükonaat. 
 

Annustamine:  1-2 kapslit päevas, võtta söögi ajal, peale juua suur kogus vedelikku. 
 

Pakendis: 120 kapslit   Pakendi kaal: 58,8 g 
 

Hoiatused: Ärge ületage soovitatud päevanormi. Toidulisand ei asenda mitmekülgset 

toitumist. Ülitundlikkuse korral toimeainete suhtes mitte kasutada. Ei sobi lastele, 
rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele. 
 

Säilitamine: Hoida kuivas ja pimedas temperatuuril 15 ° C kuni 25 ° C originaalpakendis 
valguse eest kaitstult ja niiskuse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas!                  

Tootja: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, Tšehhi 

Vabariik. 
Kontaktandmed: Helvetia Apotheke, Pallasti 28, Tallinn, 10001 PO BOX 7150           

              Tel.: 616 07 00, www.helvetia.ee 
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