
Состав во една ампула:

REGENERATES THE
JOINT CARTILAGE
by Inducing Oral Tolerance

Хидролизиран Колаген тип  II

Vitamin D3 (холекалциферол)

Сув екстракт од бамбус 
со содржина на Силициум (Si)

Хијалуронска киселина

Vitamin B3 (никотинамид) 

Vitamin C

1000 mg

10μg (400IU)

100mg

50 mg

16 mg NE

500 mg 
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Начин на употреба: 

Терапевски циклус:
За оптимален ефект се препорачува производот да се 
употребува минимум 3 месеци

Само за пиење, по 1 ампула на ден, пред оброк



✓  е клучен микроелемент за одржување на хомеостазата во човечкото тело со важност еднакво 
пропорционална како и железо, бакар и цинк.

✓  Внесот на Силициум варира помеѓу 20–200 mg/ден, неговит дефицит се поврзува со нарушување на 
синтезата на протеините на сврзните ткива (колаген и гликозоаминогликани), влошена 
минерализација и архитектоника на коските 16

✓  При доволен внес на Витамин Д3 и недостаток на Силициум (Si) се забележува намалена 
калцификација на коските и синтеза на колаген. Силициум влијае врз коскениот метаболизам преку 
активирање на минерализирачката активност на остеобластите, и го олеснува навлегувањето на 
Калциум во коскениот матрикс.26 

✓ Содржи нискомолекуларни пептиди со маса 250, 260Da - 1000Da и трипептиди, кои што имаат   
 добра цревна ресорпција

✓ Тие пептиди поседуваат имуномодулирачки ефект и на тој начин го  намалуваат воспалението во  
 зглобовите

✓ Создава орална толеранција, при која имунолошката реакција кон сопствениот колаген на   
 зглобовите е потисната. Механизмот на создавање на орална толерантност при употреба на   
 колаген тип II се заснова на промената на полулацијата на Т-клетките, како и стимулирање на   
 пролиферацијата на еден пособен вид регулирачки Т-клетки  (CD4+CD25+Foxp3+) за сметка на   
 ефекторните Т-клетки. Се зголемува секрецијата на IL-4, IL-10 и TGF-beta, а се потиснува    
 секрецијата и активноста на воспалителните цитокини IL-2, IL-6 и IL-17 5,6,7,8,9

✓ Нискомолекуларните пептиди во хидролизираниот колаген стимулираат синтеза на хијалуронска  
 киселина и колаген од сопствените хондроцити12 во зглобовите, и така доведуваат до    
 регенерација на ‘рскавицата

✓ Клиничката ефикасност се изразува со намалување на симптомите како оток и болка, и    
 зголемување на подвижноста во зглобовите 10,11

  

-  Напреднатата возраст, зголемената телесна тежина и метаболниот синдром се поврзуваат со  
перзистентно слабо хронично воспаление (low grade inflammation)

-  При постоење на истото се ослободуваат воспалителни медијатори во крвта кои од своја страна 
доведуваат до активирање на хондроцитите и оштетување на сврзните ткива (synovitis)

-  Кај пациенти со остеоартритис се забележуваат зголемени нивоа на:
• С-реактивен протеин, кој што е во корелација со нивото на болка
• Металопротеази и каспази кои ја разградуваат ‘рскавицата
• Про-воспалителните цитокини IL-1, IL-2, IL-6, IL-15, IL-17, IL-18, IFN-Υ
• Серумски антитела (IgG и IgA) против сопствениот колаген
• Изменета популација на Т-клетки со предоминантно реактивни Т-клетки (CD4+), 
 секретирачки инфламаторни цитокини

Се забележува сигнификантна негативната 
корелација помеѓу нивоата на Витамин D3 и 
скалата за болка и подвижност на зглобовите 
(WOMAC). 25 

Слаба воспалителна реакција (low grade inflammation) 
главна етиопатогенетска причина за остеоартритис 13

✓  Игра клучна улога во коскениот метаболизам, како и во метаболизмот на калциум и фосфор 14

✓  Недоволно количество на Витамин Д3, за три пати го зголемува ризикот за развој на остеоартрит и ја   
  забрзува неговата прогресија 14

✓  Дефицитот на Витамин Д3 е фактор за тешко влијание врз болката, при лекување на остеоартрит.

Витамин Д3

Силициум (Si)

Хидролизиран колаген тип II - биолошки и клинички ефекти:

1,2,3,4   
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Osteoarthritis

Витамин D3 (ng/mol)

1,96 (1,01 - 3,59)
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Витамин D3

>25 nmol/l Витамин D3

нормално ниво Витамин D3

дефицит

Витамин D3

<25 nmol/l
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Ризик од хронична болка во грбот и остеоартритис на колкот 
кај пациенти со недостаток на витамин Д3 14


