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Інформаційний лист
щодо властивостей компонентів дієтичної добавки

АРТРОН® ТРИАКТИВ ПЛЮС / ARTHRON®
TRIACTIVE PLUS
Не є лікарським засобом.
Назва: Дієтична добавка АРТРОН® ТРИАКТИВ ПЛЮС / ARTHRON® TRIACTIVE PLUS

Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою
оболонкою, масою 1690 mg (мг). По 60 таблеток у
флаконі.

червоний), стабілізатор – стеаринова кислота,
натрію гіаёлуронат, стабілізатор – магнію стеарат,
антиспікаючий агент – кремнію діоксид колоїдний.

В
двох таблетках міститься:
___________________________________________________

Спосіб споживання та рекомендована
кількість для щоденного споживання:
дорослим по
2 таблетки 1 раз на добу під час вживання їжі.
Термін споживання: 2 місяці.

Глюкозаміну гідрохлорид
1000 mg (мг)
Хондроїтину сульфат натрію 800 mg (мг)
Метилсульфонілметан
600 mg (мг)
Гіалуронова кислота
20 mg (мг)
___________________________________________________
Склад: глюкозаміну гідрохлорид, хондроїтину
сульфат натрію, метилсульфонілметан,
наповнювач – мікрокристалічна целюлоза,
наповнювач – натрію кроскармелоза, стабілізатор
– дикальцію фосфат дигідрат, вода очищена,
оболонка таблетки (наповнювач –
гідроксипропілметилцелюлоза, стабілізатор –
полідекстроза, барвник – титану діоксид,
антиспікаючий агент – тальк, мальтодекстрин,
барвник – заліза оксид жовтий,
середньоланцюгові тригліцериди, заліза оксид

Рекомендації до споживання: може бути
рекомендована, як додаткове джерело
глюкозаміну, хондроїтину сульфату, гіалуронової
кислоти та сірки, що міститься в
метилсульфонілметані.
Дієтична добавка Артрон® Триактив Плюс містить
оптимальні
для
засвоєння
концентрації
глюкозаміну, хондроїтину, гіалуронової кислоти і
метилсульфонілметана, які в комбінації мають
синергічний ефект, доповнюючи та підсилюючи
ефекти один одного.
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З віком синтез глюкозаміну та хондроїтину
погіршується, а такий важливий елемент, як
метилсульфонілметан (природнє джерело сірки)
потрапляє в організм у незначній кількості.
Хондроїтин та глюкозамін відіграють важливу роль
у відновленні сполучної тканини, покращують
амортизуючі властивості хряща, збільшують
рухливість суглобів.
Компоненти АРТРОН® ТРИАКТИВ ПЛЮС:
• знижують ризик запалення суглобів
• сприяють збільшенню рухливості суглобів
• сприяють регенерації хрящової тканини
• сприяють захисту суглобового хряща,
покращуючи властивості синовіальної рідини
• є джерелом для утворення хрящового матриксу
та сполучної тканини, сприяючи їх відновленню

Що входить до складу дієтичної добавки
АРТРОН® ТРИАКТИВ ПЛЮС:
Метилсульфонілметан (МСМ) є джерелом
біологічно доступної для організму сірки –
компоненту білків, що входять до складу всіх
сполучних тканин. МСМ знижує ризик розвитку
запальних
процесів,
прискорює
синтез
колагенових білків та допомагає підтримувати
суглоби в здоровому стані.
Глюкозамін та хондроїтин сульфат приймають
участь у синтезі сполучної тканини. Глюкозамін є
структурним компонентом для утворення (синтезу)
інших компонентів хрящових структур, гальмує
розвиток дегенеративних процесів в суглобах,
відновлює їх функцію. Введення екзогенного
глюкозаміна підсилює вироблення хрящового
матриксу. Хондроїтину сульфат натрію є
додатковим субстратом для утворення здорового
хрящового
матриксу,
входить
до
складу
синовіальної рідини, яка забезпечує ковзання
суглобових поверхонь, а також здійснює живлення
хряща.
Гіалуронова кислота входить до складу
суглобової рідини, де виконує роль мастильної
речовини, зменшуючи тертя між суглобовими
поверхнями, входить до складу хряща, де виконує
«ресорну» функцію (підтримує стійкість хрящової
тканини до компресії), є важливим компонентом

синовіальної
рідини,
визначаючи
її
в’язко-еластичні властивості. Вона формує на всій
внутрішній поверхні покриваючий шар, який
захищає суглобові хрящі та синовіальну оболонку
від механічних пошкоджень, а також від вільних
радикалів та факторів запалення. На поверхні
слизових оболонок гіалуронова кислота формує
тонкий напівпроникний захисний шар, покриваючи
нервові закінчення та попереджуючи подразнення;
стимулює утворення колагену.
Застереження до споживання: не слід
застосовувати при індивідуальній непереносимості
компонентів продукту, дітям, вагітним жінкам або
жінкам, які годують груддю, людям з нирковою
недостатністю.
Не слід використовувати як заміну повноцінного
раціону харчування.
Цей продукт не призначений для діагностики,
лікування або попередження будь-яких хвороб, не
повинен використовуватися як замінник різних
дієт.
Не перевищуйте рекомендовану кількість для
щоденного споживання. Не вживайте після спливу
строку придатності, зазначеного на упаковці.
Перед споживанням рекомендована консультація
лікаря.
Умови зберігання: зберігати у недоступному для
дітей місці при температурі від 15 °C до 25 °C та
при відносній вологості повітря не вище 60%.
Строк придатності: 2 роки від дати виробництва.
Дата виробництва вказана на упаковці. Номер
серії вказаний на упаковці.
Найменування та місцезнаходження імпортера
(прийняття претензій від споживачів):
ТОВ “Такеда Україна”, 03110, Україна, м. Київ,
вул. Солом’янська, 11. Контактний номер
телефону: +38 (044) 390 09 09.
Найменування та місцезнаходження виробника:
“Ігл Нутрішіоналс, Інк.”, 111 Коммерс Роуд,
Карлштадт, NJ 07072, США.
Найменування та місцезнаходження пакувальника:
“Юніфарм, Інк.”, 75 Прогресс Лейн, Вотербурі,
Коннектікут (CT) 06705, США.
Без ГМО.

