Στα

Φαρμακεία !

Βιοσυνθετικό Υαλουρονικό Οξύ Υψηλού Μοριακού Βάρους
Σε Σταγόνες (Drops 50ml ‐ 8mg/ml Υαλουρονικό)

με :


Χονδροϊτίνη



Γλυκοζαμίνη



MSM



Vit D3



Vit C



Vit B2, Vit B5



Φολικό οξύ

Μεγαλομοριακό Υαλουρονικό Οξύ με Χονδροϊτίνη, Γλουκοζαμίνη και MSM

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ‐ ΔΡΑΣΕΙΣ :
1. Το Υαλουρονικό Οξύ στο GonatON παράγεται
με Εργαστηριακή Καλλιέργεια Φυτικών Κυττάρων
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό Υψηλό
Μοριακό Βάρος, η Σταθεροποίηση και η Απόλυτη
Καθαρότητα (απαλλαγμένο δηλαδή από ζωικά
κατάλοιπα, ιούς, ορμόνες, αντιβιοτικά...). Είναι
Όμοιο με το Ανθρώπινο και στην Υψηλότερη
Απορροφήσιμη Συγκέντρωση (8mg/ml) από τον
ανθρώπινο οργανισμό.
Το Υαλουρονικό Οξύ είναι το "Λιπαντικό" και Ενυδατικό μέσο των Αρθρώσεων & των Μυών,
ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει μέσω διάχυσης στις υπόλοιπες ουσίες να φθάσουν στους Χόνδρους.
Υπάρχει επίσης σε αφθονία στα Μάτια βοηθώντας τα να είναι Υγρά, Καθαρά και Υγιή, και στο
Δέρμα βοηθώντας το να είναι πλήρως Ενυδατωμένο, Λαμπερό, Ελαστικό και Νεανικό.

2. Η Γλυκοζαμίνη καθώς και η Χονδροϊτίνη είναι βασικές ουσίες που βοηθούν τους
Χόνδρους να έχουν ισχυρή δομή, αντοχή, δύναμη, ελαστικότητα αλλά και Δυνατότητες
Ανάπλασης. Σε συνδυασμό με MSM και Βιταμίνη C βοηθούν κατά πολύ στη μείωση του
πόνου σε περιπτώσεις Οστεοαρθρίτιδας.
3. Το MSM βοηθάει στη Μείωση των Τριβών και των Φλεγμονών οπότε και στην
ανακούφιση από τους Πόνους των Αρθρώσεων. Επίσης βοηθάει στη γρήγορη ανάνηψη
μετά από έντονη κούραση ή άσκηση, ενώ μαζί με τη Χονδροϊτίνη και τη Γλυκοζαμίνη
βοηθά στη Μείωση της Αποδόμησης των Χόνδρων.
4. Η Βιταμίνη C με την πολύ ισχυρή Αντιοξειδωτική της Δράση είναι το ιδανικό βοήθημα μαζί
με το MSM στην άμυνα του οργανισμού ενάντια στις Τριβές, τις Φλεγμονές και τους Πόνους.
5. Η Βιταμίνη D3 με τη Δράση της ενάντια στην Αποδόμηση των Οστών βοηθάει τα μέγιστα
στην γενικότερη υγεία των Αρθρώσεων βοηθώντας την απορρόφηση και κινητοποίηση του
Ασβεστίου και του Φωσφόρου στον Οστικό Ιστό (κόκκαλα) και έχει στόχο την αύξηση της
Οστικής Μάζας και την Καταπολέμηση της Οστεοπόρωσης, ενώ παράλληλα προστατεύει τη
λειτουργία του Ανοσοποιητικού και Νευρικού Συστήματος.
6. Η Βιταμίνη B3 (Νιασίνη), η Βιταμίνη B5 (Παντοθενικό οξύ) και το Φολικό Οξύ βοηθούν
στην απορρόφηση των υπολοίπων και είναι απαραίτητα βοηθήματα, δίνοντας ενέργεια και
παρέχοντας πρόσθετη προστασία από τις διάφορες αρθρίτιδες.

Το Ανθρώπινο Σώμα έχει 206 Οστά και >182 Συνδέσμους
(Αρθρώσεις, Χόνδρους και Τένοντες)

Το Υαλουρονικό Οξύ στο GonatON όταν λαμβάνεται προληπτικά Προστατεύει τους
Χόνδρους (συνεπώς κάθε Άρθρωση), και Βοηθά τους Χόνδρους να αναπαραχθούν σε
συνέργεια με το MSM, τη Χονδροϊτίνη και τη Γλουκοζαμίνη όταν αυτοί έχουν φθαρεί
(Οστεοαρθρίτιδα).
Το Υαλουρονικό Οξύ στο GonatON είναι Σταθεροποιημένο (Stabilized) έτσι ώστε να μην
καταστρέφεται εύκολα (‘σπάσιμο’ μοριακής αλυσίδας) με την ταχύτητα που διασπάται το
φυσικά παραγόμενο, ακολουθώντας τελικά τη φυσική διαδικασία Βιοδιάσπασης,
χωρίς να έχει Καμία Παρενέργεια.
Το Υαλουρονικό Οξύ στο GonatON αναγνωρίζεται αμέσως
από τον οργανισμό μας σαν φυσικό‐δικό του, απορροφάται
πλήρως και στέλνεται όπου υπάρχει έλλειψη Λιπαντικού,
Αφυδάτωση και Φλεγμονή, εξουδετερώνοντας τις
Ελεύθερες Ρίζες και μειώνοντας τις Οξειδώσεις (Οξειδωτικό
Στρες) που είναι και αιτία καταστροφής των οργάνων μας.
Επίσης, σε συνέργεια με τη Βιταμίνη C ενεργοποιεί τον μηχανισμό
παραγωγής φυσικού Κολλαγόνου και βοηθάει στην επαναφορά
των Δομών (περιλαμβανομένης της Σύσφιξης του Δέρματος).

για την Προστασία των :


Αρθρώσεων



Χόνδρων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ :



Τενόντων και

Διαλύστε 6‐7 σταγόνες GonatON σε λίγο νερό
και πιείτε το με άδειο ει δυνατόν στομάχι.



Οστών

Στη συνέχεια πιέστε ένα ποτήρι νερό.

με :
 Υαλουρονικό Οξύ

Σε περιπτώσεις διαγνωσμένης Οστεοαρθρίτιδας με πόνο
και σοβαρή δυσκολία στην κίνηση, μπορούμε να
λαμβάνουμε έως και 3 δόσεις GonatON ημερησίως,
έως ότου τελειώσει το πρώτο ή και το δεύτερο φιαλίδιο.
Κατόπιν επανερχόμαστε στην κανονική δοσολογία.

 Χονδροϊτίνη

Για την προστασία των ματιών, της καρδιάς και του δέρματος, η
δοσολογία είναι η ίδια (6‐7 σταγόνες την ημέρα). Σε περιπτώσεις
στοματίτιδας, φαρυγγίτιδας, αμυγδαλίτιδας, εξαγωγών δοντιών,
αφθών κ.λ.π., διαλύστε 10 σταγόνες σε μισό ποτήρι νερό και
κάνετε γαργάρες.

 Vit D3, B2, B5

 Γλυκοζαμίνη
 MSM

& φολικό οξύ

AΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : Καμία γνωστή για τη Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία.
*Συνιστάται ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράλληλη πόση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοόλης).

Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 103871
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας :
Biosynthesis, Athens GR
Τηλ.: 213 0429530
E‐Mail: biosynthesis.homeo@gmail.com
www.biosynthesis.com.gr
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