
ArthroPrim® Collagen, uztura bagātinātājs 
 

Īpašības: Uztura bagātinātājs ArthroPrim
®
 Collagen satur I, II un III veida kolagēnu 

maisījumu, kas bagātināts ar fermentu (bromelaīnu, papaīnu), MSM, hialuronskābes 

nātrija sāli, minerālvielām (mangānu un varu) un C vitamīnu. Izvilkums no velna naga 
saknes (Harpagophytum procumbens) veicina locītavu veselību, elastīgumu un mobilitāti.  

Aktīvās vielas   1 kapsulā  2 kapsulas  

Haizivs skrimšļa ekstrakts       20 mg - 40 mg - 

(min. 30% no II kolagēna veida) 
Vistas skrimšļa ekstrakts       20 mg - 40 mg - 

(min. 50% no II kolagēna veida) 

Cūkas kolagēna II veids       40 mg - 80 mg - 
Zivju kolagēns (I, II un III veids)     80 mg -                      160 mg - 

Velna naga saknes ekstrakts     100 mg -                      200 mg - 

Hialuronskābes nātrija sāls       10 mg - 20 mg - 

MSM (metilsulfonilmetāns)       40 mg - 80 mg - 
Bromelīns        20 mg - 40 mg - 

Papaīns        20 mg - 40 mg - 

Mangāns       0,3 mg    15% NRV              0,6 mg      30% NRV 
Varš      150 µg    15% NRV             300 µg      30% NRV 

Vitamīns C        12 mg    15% NRV 24 mg      30% NRV 

*NRV – uzturvielu atsauces vērtība, - nav noteikta 
Sastāvs: Zivju kolagēns veids I, II un III, velna naga ekstrakts (Harpagophytum 

procumbens) – sakne, kapsula (želatīns, krāsviela – titāna dioksīds), hidrolizēts cūkas 

kolagēna II veids, metilsulfonilmetāns, haizivs skrimšļa ekstrakts (min. 30% no II 

kolagēna veida), vistas skrimšļa ekstrakts (min. 50% no II kolagēna veida), bromelīns, 
papaīns, L-askorbīnskābe, inulīns (apjoma palielinātājs), hialuronskābes nātrija sāls, 

taukskābju magnija sāļi (pretsalipes viela), mangāna glikonāts, vara glikonāts. 

Deva: 1-2 kapsulas dienā ēšanas laikā vai pēc ēšanas, uzdzerot pietiekamu šķidruma 

daudzumu.  Iepakojumā: 120 kapsulas         Neto masa: 58,8 g 

Uzmanību: Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantot uztura bagātinātāju kā 

pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotāju. Nelietojiet, ja Jums ir alerģija pret kādu no 
sastāvdaļām. Šis produkts nav piemērots bērniem, grūtniecēm un sievietēm zīdīšanas 

periodā.  

Uzglabāšana: Uzglabāt sausā vietā, no 15° C līdz 25° C temperatūrā oriģinālajā 
iepakojumā, kas aizsargā no gaismas un mitruma. Glabāt bērniem nepieejamā vietā! 

Ražotājs: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prāga 10, Čehija. 

Kontaktinformācija: Helvetia Apotheke, A/K 31, LV-1044, Rīga 

                                     Tālr.: 660 130 10, www.helvetia.lv 

Partijas numurs/Ieteicams līdz: skatīt datumu uz iepakojuma. 

Versija: AC/01                        LV 179 M 


