GonatON

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

(mg/3ml)

HYALURONIC ACID

Σ.Η.Π.*

24mg

**

CHONDROITIN

150mg

**

GLUCOSAMINE

300mg

**

MSM

150mg

**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΡΑΣΕΙΣ
Με Βιοσυνθετικό Υαλουρονικό Οξύ πολύ Υψηλού Μοριακού Βάρους,
Χονδροϊτίνη, Γλουκοζαμίνη, MSM, Vit C, Vit D3, Vit B3 (Νιασίνη), Vit B5
(Παντοθενικό Oξύ) και Φολικό Oξύ.
Η Ολοκληρωμένη Σύνθεση για τις Αρθρώσεις
Το Υαλουρονικό οξύ είναι το "Λιπαντικό" των Αρθρώσεων & των
Μυών, ενώ συγχρόνως επιτρέπει μέσω διάχυσης στις υπόλοιπες ουσίες
να φθάσουν στους χόνδρους. Υπάρχει επίσης σε αφθονία στα Μάτια
βοηθώντας τα να είναι καθαρά, λαμπερά και υγιή και στο Δέρμα
βοηθώντας το να είναι Λαμπερό, Ελαστικό και Νεανικό.
Είναι η ουσία που συγκρατεί σχεδόν όλο το νερό στο σώμα μας,
συγκρατώντας έως και 5.000 φορές το βάρος του σε νερό. Έτσι
διατηρεί τις Αρθρώσεις, τους Μύες, το Δέρμα, τα Μάτια και τον
Εγκέφαλο ενυδατωμένα και ικανά να πραγματοποιήσουν όλες τις
βιολογικές τους λειτουργίες.
Η Γλυκοζαμίνη και η Χονδροϊτίνη είναι βασικά συστατικά που βοηθούν
τους χόνδρους να έχουν ισχυρή δομή, αντοχή, δύναμη, ελαστικότητα
και δυνατότητες ανάπλασης.
Το MSM βοηθάει στη μείωση των τριβών και των φλεγμονών και κατά
συνέπεια 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.
Η Vit C με την αντιοξειδωτική της δράση και η Vit D3 με τη δράση της
ενάντια στην αποδόμηση των οστών βοηθούν τα μέγιστα στην
γενικότερη υγεία των αρθρώσεων, ενώ η Vit B3 (Νιασίνη), η Vit B5
(Παντοθενικό οξύ) και το Φολικό οξύ βοηθούν στην απορρόφηση και
είναι απαραίτητα βοηθήματα, δίνοντας ενέργεια και παρέχοντας
πρόσθετη προστασία από τις διάφορες αρθρίτιδες.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Τo GonatON, είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο μπορεί να
βοηθήσει στην γενικότερη Υγεία Όλων των Αρθρώσεων (αλλά και των
Ματιών και του Δέρματος).
Όσον αφορά τις Αρθρώσεις και τους Μύες, το GonatOn μπορεί
να βοηθήσει στην Λίπανση και την Ανάπλαση των Χόνδρων,
των Τενόντων, των Συνδέσμων και των Μυών.

Vit D3

2,400iu

Vit C

400%

135mg

56%

NIACINE (Vit B3)

48mg

100%

PANTOTHENIC ACID (Vit B5)

18mg

100%

FOLIC ACID
Σ.Η.Π*

0.6mg

100%

= Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη

**

= Δεν έχει οριστεί Σ.Η.Π.*

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία
ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος,
θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.
Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος. Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η
σφράγιση γύρω από το καπάκι είναι σπασμένη ή λείπει.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.
CAUTION: Food supplements cannot substitute a balanced diet. This
product does not intent to prevent, treat or cure any human disease.
Consult your doctor if you are pregnant, breastfeeding, taking
medication or experiencing health problems. Keep away from children,
in a cool and dry place. Do not use if seal around cap is broken or
missing. Do not exceed the recommended daily dosage.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
ΕΛΛΑΔΑ: 2107793777, ΚΥΠΡΟΣ: 1401

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Biosynthesis, Athens - Greece
Πλατεία Κανάρη 2, Κυψέλη, Αθήνα, Τ.Κ. 11361

Επίσης είναι το ιδανικό συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθήσει την
άμυνα του οργανισμού μας ενάντια στις τριβές, τις φλεγμονές και τους
πόνους.

Τηλ. (+30) 213 0429530

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ:

Διαλύστε 6-7 σταγόνες GonatON σε μισό ποτήρι νερό, μία (1), έως και
τρεις (3) φορές την ημέρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα κουταλάκι και να τοποθετήσετε με αυτό την ίδια ποσότητα
GonatON απευθείας στο στόμα, προσπαθώντας να το κρατήσετε εκεί
για μερικά δευτερόλεπτα πριν την κατάποση (αυτό επιτυγχάνει
αμεσότερη απορρόφηση από το βλεννογόνο του στόματος).
Ακολουθεί το ξέπλυμα της στοματικής κοιλότητας με ένα ποτήρι νερό.

Codexfactor Ltd, Limassol - Cyprus

AΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΓΝΩΣΤ.: 103871/ 12-10-2018

Καμία γνωστή. Πρέπει όμως πάντα να υπάρχει προσοχή στη σύγχρονη
λήψη οινοπνεύματος και MSM.

Ο αριθμός γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ. δεν επέχει θέση άδειας
κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ

biosynthesis.homeo@gmail.com, www.biosynthesis.com.gr

P.O. Box 52495 – 4064, Limassol CY.
Tel. (+357) 25 827970 / 25 822844,
codexfactor@cytanet.com.cy

