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Napfényvitamin Sport & ArtProtect
Egy termékben mindazon hatóanyagok, melyek képesek lehetnek fenntartani vagy éppen visszaadni 
ízületeinek fi atalos mozgékonyságát!

Egyik legújabb termékünk egy 8 komponensű sport és ízületregeneráló komplex, melynek hatóanyagai kifejezetten az 
ízületek védelmét, az ízületi porc egészségét hivatottak szolgálni. Meglévő ízületi gyulladás, porckopás esetén is javasolt 
a használata kiegészítőként.

Eddig azokat a hatóanyagokat, melyek az ízületi gyulladások esetén használatosak kiegészítőként, illetve amelyek az ízületi porc 
egészségét, az ízületek normál működését támogatják, külön-külön bizonyos készítmények formájában tudtuk csak beszerezni 
a patikákban, bioboltokban.

A Napfényvitamin Sport & ArtProtect termékünk mindezeket a jótékony hatású anyagokat egy termék formájában tartalmazza 
és egyszerre két síkon képes hatni: gátolhatja a gyulladásos folyamatokat és segítheti az egészséges ízületi porc fenntartását 
és regenerációját.

8 komponens 8 ok, amiért a mi termékünk a befutó a sport és ízületvédő termékek piacán: Kurkuma kivonat, Tömjénfa 
kivonat, Feketebors-kivonat, II-es típusú kollagén, hyaluronsav, MSM, szerves kötésű cink-réz komplex.

8 komponensű ízületvédő komplex a felhőtlen mozgáshoz,
sportoláshoz a család minden tagjának!



Milyen előnyei vannak a Napfényvitamin Sport & ArtProtectnek:

•  Egyszerre tartalmazza az ízületek egészséges működéséhez szükséges és az ízületi porckopás, illetve ízületi gyulladás 
során használatos kiegészítő terápiás összevetőket is.

•  Sportolóknak, nehéz fizikai munkát végzőknek és porckopástól szenvedő idősebb fogyasztóknak is egyaránt javasolt a 
használata.

•  Költséghatékony, hiszen az összetevőit eddig a magyar piacon több különféle termék együttes megvásárlásával tudtuk 
csak beszerezni.

•  Kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű II-es típusú kollagén, hyaluronsav és szerves kötésű cink tartalmánál fogva 
hölgyeknek a legkedvezőbb árfekvéső és hatékonyságú „szépségvitaminként” is alkalmazható.

A készítmény összetevői és azok pozitív élettani hatásai

Kurkuma gyökér (Curcuma longa) kivonat és Indiai tömjénfa 
(Boswellia serrata) kivonat: az indiai ayurvédikus gyógyászat-
ban kiegészítő kezelésként a kezdetektől ismert a Kurkuma és 
a Tömjénfa használata ízületi gyulladások esetén. A kurkuma 
bizonyítottan rendkívül erős gyulladáscsökkentő hatással 
rendelkezik, a nem szteroid típusú gyulladáscsökkentő 
gyógyszerek hatékonyságával (COX-2 és 5-LOX gyulladás-
keltő enzimek blokkolásával) veszik fel a harcot a gyulladt 
ízületre jellemző panaszokkal (a gyógyszerekre jellemző 
mellékhatások nélkül).
Vizsgálatok során beigazolódott, hogy a Tömjénfa kivonata 
szerepet játszhat a ízületi szövet leépülésének késlelteté-
sében. Más vizsgálatok alapján a tömjénfa átlagosan két héten 
belül képes volt szignifikáns javulást hozni a fájdalom, illetve 
az ízületi merevség tekintetében.

Feketebors (Piper nigrum) kivonat: termonutriens hatóanyag-
ként segíti más összetevők (kurkuma) biohasznosulását, ser-
kenti a szövetek (izomzat, ízületek) vér- és oxigénellátását.

Hyaluronsav és II-es típusú Kollagén: a bőr és a kötőszövet, 
így az ízületek, porcok fő alkotóeleme is. A hyaluronsav termé-
szetes kenőanyagként védi az ízületi felszíneket a kopástól. 
Kutatások igazolják eredményességét az ízületi gyulladás kie-
gészítő kezelésében. Az ízületek szerkezeti épségét, az ízületi 
porc rugalmasságát a kollagén fehérjék biztosítják.

MSM: az egyetlen szerves kén forma, melyet az emberi 
szervezet hasznosítani tud. Ismert gyulladáscsökkentő és 
fájdalomcsillapító hatásának köszönhetően kiegészítőként 
kiválóan alkalmazható ízületi bántalmak esetén (rheumathoid 
arthritis esetén is). Javíthatja az ízületek állapotát, gátolhatja 
az ízületek degenerációját, oldhatja az izomgörcsöket.

Cink-Réz komplex: a réz rendkívül fontos az ízületi kötőszö-
vet rugalmasságának fenntartásában és regenerálódásában. 
A megfelelő arányú cink-réz bevitel (10-15:1) megakadályozza 
a rézhiány kialakulását és segíti a nyomelemek hatásainak 
eredményesebb kifejeződését szervezetünkben.
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