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Gutaprim 30 cps HERBAGETICA
GutaPrim are o formulă complexă din 19 extracte
premium dedicate pentru drenarea excesului de
acid uric și reducerea inflamației. Compoziția doar
cu extracte din surse naturale superioare susține
activ organismul pentru a drena fluidele în exces,
acidul uric și pentru a reda mobilitatea
articulațiilor afectate de gută.
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Beneficii:
•
Reduce valorile de acid uric
•
Elimină excesul de apă prin căile renale și urinare
•
Curăță sistemul urinar
•
Reduce inflamația la nivel articular
•
Asigură sănătatea articulațiilor
•
Asigură metabolismul proteinelor
•
Elimină toxinele din organism
•
Asigură sănătatea sistemului digestiv
•
Menține o digestie sănătoasă și stimulează absorbția nutrienților
•
Reglează greutatea corporală
•
Are efect antioxidant
 
Extractul Giloy (Tinospora cordifolia) standardizat cu 2.5% principii amare reduce
inflamația la nivel articular și scade valoride de acid uric.
Curcumin95, extract de Turmeric (Curcuma longa) standardizat cu 95% Curcuminoide
scade inflamația la nivelul articulațiilor, ajută la reducerea durerii și oprește procesele
inflamatoare din corp.
Extractul de Țelina (Apium graveolens) este un bun diuretic natural care inhibă activitatea
enzimelor care produc acid uric.
Extractul de Phyllanthus niruri (Stone breaker) standardizat cu 5% principii amare
reduce formarea cristalelor de acid uric, principalii factori declanșatori ai gutei.
Extractul de Tămâie (Boswellia serrata) standardizat cu 70 % Acizi boswellici reduce
inflamația, stimulează circulația sângelui în zonele inflamate de gută și ajută la refacere
cartilajului articular.
Extractul din Gheara-diavolului (Harpagophytum procumbens) standardizat cu 2.7%
Harpagozide conține subtanțe active care reduc cantitatea de acid uric din organism, reduc
inflamația și calmează durerea.
Quercetina din extract de Salcâm-japonez (Sophora japonica) standardizat cu 95%
Quercetina reglează răspunsul sistemului imunitar asupra inflamației, oprește acumularea de
acid uric în organism și calmează durerea.
Bromelaina extrasa din Ananas (Ananas comosus) are efect de reducerea a inflamației,
reduce retenția de fluide și produce substanțe specializate care reduc durerea articulațiilor
inflamate.
Extractul de Ghimbir (Zngiber officinale) standardizat cu 6,6 % Gingeroli stimulează
circulația în zona inflamată și îndepărtează cristalele de acid uric care se pot acumula la nivelul
articulațiilor.
Vitaminele din complexul de B-uri (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12) sunt un suport
excelent pentru procesele metabolice care asigură și eliminarea excesului de acid uric din
organism. Reduc inflamația și edemul prin a regla procesele imunitare.
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Extractul de Arbore de Neem (Azadirachta indica) standardizat cu 4% principii amare scade
inflamația, oprește activitatea celulelor imunitare responsabile pentru menținerea inflamației și
curăță sângele de impurități.

Extractul de Colții-babei (Tribulus terrestris) standardizat cu 40 % Saponine stopează
supraproducția de acid uric din organism, stimulează rinichii să elimine acidul uric și susține
mobilitatea articulară.

Extractul de Armurariu (Silybum marianum) scade valorile de acid uric din sânge și susține
funcțiile hepatice pentru a elimina toxinele din organism.

Extractul de Busuioc sfânt (Tulsi - Ocimum tenuiflorum) standardizat cu 2.5% Acid ursolic
stimulează funcțiile rinichilor, scade acțiunea unor enzime cu efect pro-inflamator și reduce durerea
cauzată de o criză de gută.

Extractul de Gugulipid (Commiphora mukul) standardizat cu 2,5 % Guggulsteroni reglează
producția de acid uric în organism, stimulează procesul de eliminare al acidului uric și susține
funcțiile rinichilor.

Papaina extrasă din Papaya (Carica papaya) stimulează drenarea fluidelor din zonele afectate de
gută, crește activitatea celulelor T, care reduc inflamația și accelerează vindecarea țesuturilor
articulare.

Extractul de Piper-negru (Piper nigrum) standardizat cu 5 % Piperina susține ficatul în
procesul de eliminare al toxinelor, stimulează circulația sângelui în zonele afectate de inflamație și
crește biodisponibilitatea ingredientelor din GutaPrim.

Extractul de Amla (Emblica officinalis) standardizat cu 40% Taninuri oprește acumularea de
acid uric în sânge, iar prin efectul diuretic crește volumul și frecvența urinării.

Extractul de Castravete amar (Momordica charantia) standardizat cu 3% principii amare
modulează răspunsul imunitar la inflamație, împiedică acumularea de acid uric și favorizează
eliminarea urinei. 



Administrare                                   cate 2-3 capsule

Compoziție per 1 capsulă:

Extract 10:1 de Giloy (Tinospora cordifolia) standardizat cu 2.5% principii
amare                                 85 mg  

Extract 64-66:1 de Turmeric (Curcuma longa) standardizat cu 95%
Curcuminoide                                         40 mg  

Extract 4:1 de Telina (Apium graveolens)                                35 mg  

Extract de Phyllanthus niruri (Stone breaker) standardizat cu 5% principii
amare                                        35 mg  

Extract 10:1 de Tamaie (Boswellia serrata) standardizat cu 70 % Acizi
boswellici                                35 mg  

Extract din Gheara-diavolului (Harpagophytum procumbens) standardizat
cu2,7 % Harpaqozide                                        35 mg  

Extract 30:1 de Salcam-japonez (Sophora japonica) standardizat cu 95%
Quercetina                                25 mg  

Bromelaina (extrasa din Ananas)                                        25 mg  

Extract 10:1 de Ghimbir (Zngiber officinale) standardizat cu 5 %
Gingeroli                                25 mg  

Drojdie-de-bere (Saccharomyces cerevisiae) imbogatita cu 8 vitamine din
grupul B                                        25 mg  

Extract 20:1 de Arbore de Neem (Azadirachta indica) standardizat cu 4%
principii amare                                25 mg  

Extract 6:1 de Coltii-babei (Tribulus terrestris) standardizat cu 40 %
Saponine                                        20 mg  

Extract 4:1 de Armurariu (Silybum marianum)                                20 mg  

Extract 15:1 de Busuioc sfânt (Tulsi - Ocimum tenuiflorum) standardizat
cu 2.5% Acid ursolic                                        20 mg  

Extract 2:1 de Gugulipid (Commiphora mukul) standardizat cu 2,5 %
Guggulsteroni                                 20 mg  

Papaina (extrasa din fructe de Papaya)                                         15 mg  

Extract de Piper-negru (Piper nigrum) standardizat cu 5 % Piperina           
                    15 mg  

Extract de Amla (Emblica officinalis) standardizat cu 40% Taninuri           
                            15 mg  

Extract de Castravete amar (Momordica charantia) standardizat cu 3%
principii amare                                15 mg 


