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Telom-r articular 120 cps DVR
PHARM

Tinerețea articulară, văzută în sensul menținerii sau
recâștigării mobilității și funcționalității țesuturilor
cartilaginoase din articulații, dar a altor țesuturi
elastice (din tendoane, ligamente, discuri inter-
vertebrale), este o provocare pentru medicina
modernă. Acțiunea telomerilor este în prima linie a
ceea ce se numește anti-îmbătrânire, inclusiv la nivel
articular, aceștia fiind cheia stopării degradării ADN-
ului (substratul îmbătrânirii). Produsul de față are ca
ingredient principal Astragalus, plantă ce conține
substanțe active cu acțiune asupra telomerilor și
implicit asupra celulelor stem, care sunt echipa de

reconstrucție a organismului.

Mod de utilizare: Câte 1-2 capsule, de 2 ori pe zi.

Ingrediente/capsulă: Astragalus (Astragalus membranaceus), rădăcină, extract hidroalcoolic 20:1,
cu min. 50% polizaharide, uscat: 80mg; Salcie (S. alba), coajă, extract hidroalcoolic uscat, cu min.
25% salicină: 80mg; Chlorella (Chlorella vulgaris), pulbere: 60mg; Gheara-diavolului
(Harpagophytum procumbens), extract apos cu min. 2,7% harpagozide: 60mg; Arbore-de-tămâie
(Boswellia serrata), rășină, extract 5-10:1, uscat cu 70-85% acizi boswelici: 40mg; Șofran-de-India
(Curcuma longa), rizom și rădăcini, extract etil-acetic 64-66:1 cu 95% curcumină: 40mg; Ginseng-
siberian (Eleutherococcus senticosus), rădăcină, pulbere: 79,88mg; Astragalus (Astragalus
membranaceus), rădăcină, pulbere: 40mg; Arbore-de-tămâie (Boswellia serrata), rășină,  extract
5-10:1, uscat cu 70-85% acizi boswelici: 20mg; Scorțișoară (Cinnamomum cassia), ulei esențial:
0,04mg; Brad-siberian (Abies sibirica), ulei esențial: 0,04mg; Ravintsara (Cinnamomum camphora),
ulei esențial: 0,04mg. 
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Acțiuni fiziologice:

Astragalus membranaceus: Susține sănătatea vaselor de sânge, contribuie la menținerea unei
tensiuni arteriale normale, ajută la menținerea fluidității fiziologice a sângelui, poate proteja funcția
cardiacă; contribuie la menținerea sănătății imunitare, susține apărarea naturală a organismului,
contribuie la apărarea organismului împotriva agenților externi, crește rezistența organismului în
caz de condiții ambientale neprielnice; este un tonic ce contribuie la activitatea adaptogenă, susține
rezistența fizică și mintală a organismului; are un rol antioxidant, protejând celulele și țesuturile de
deteriorările oxidative.

Chlorella: Întreține energia și tonusul; sursă naturală de nutrienți esențiali, de vitamine și de
minerale; întărește vitalitatea; utilizată în caz de oboseală temporară; susține sistemul de apărare.

Arborele-de-tămâie: Protejează tractul digestiv; susține flexibilitatea articulațiilor; ajută la
îmbunătățirea funcției mintale; ajută la menținerea colesterolului la niveluri sănătoase; sprijină
funcția inimii; sprijină starea de sănătate a plămânilor; susține funcția reproductivă; sprijină
sănătatea menstruală; susține sănătatea sexuală masculină.

Șofranul-de-India: Susține funcția sistemului nervos. Antiinflamator.

Precauții, contraindicații: Alergie la aspirină/ salicilați.


