
ArthroPrim® Rapid
Glükozamin, kondroitin, Boswellia tartalmú étrend-kiegészítő tabletta 

ásványi anyagokkal
Jellemzői: Az ArthroPrim® Rapid készítmény glükozamint, kondroitint, boswelia 
kivonatot és ásványi anyagokat (mangán és réz) tartalmaz. A glükozamin és 
a kondroitin az izületek építőanyagai. A Boswellia az izületek mozgékonyságát 
segíti, míg a mangán és a réz a kötőszövetek normál állapotának megőrzésében 
vesz részt.
Hatóanyag:  2 tabletta 4 tabletta
Glükozamin szulfát.2KCl 95% 1000,0 mg - 2000,0 mg -
Kondroitin szulfát nátrium 400,0 mg - 800,0 mg -
Boswellia serrata kivonat 164,0 mg - 328,0 mg -
   - ebből boswellin sav: 139,4 mg - 278,8 mg -
Cink  3,0 mg 30% NRV 6,0 mg 60% NRV
Mangán 1,0 mg 50% NRV 2,0 mg 100% NRV
Réz 0,516 mg 51,6% NRV 1,032 mg 103,2% NRV
*% NRV: a hatóanyag mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték százalé-
kában; – nincs megállapított referencia-érték
Összetevők: Glükozamin szulfát 2KCl (rákokból), nátrium-kondroitin-szulfát, 
tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), Boswellia serrata gumi-kivonat, 
stabilizátor (hidroxi-propil-metil-cellulóz), csomósodást gátló anyag (zsírsavak 
magnéziumsója), cink-glükonát, mangán-glükonát, réz-glükonát, tabletta 
bevonat (stabilizátorok: hidroxi-propil-metil-cellulóz, hidroxi-propil-cellulóz; 
színezékek: vörös vas-oxid, fekete vas–oxid, sárga vas-oxid; csomósodást gátló 
anyag: talkum).
Adagolás: 2 - 4 tabletta naponta étkezés közben vagy után, megfelelő mennyi-
ségű folyadékkal fogyasztva. Hosszú távú alkalmazása javasolt.
Tartalma: 180 tabletta Nettó tömeg: 168,3 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyasz-
sza, ha túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekek, állapotos és szoptató 
nők számára nem alkalmas.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!  OGYÉI Notifi kációs szám: 19332/2017
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.  Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: ArR/01   HU 331 N
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kában; – nincs megállapított referencia-érték
Összetevők: Glükozamin szulfát 2KCl (rákokból), nátrium-kondroitin-szulfát, 
tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), Boswellia serrata gumi-kivonat, 
stabilizátor (hidroxi-propil-metil-cellulóz), csomósodást gátló anyag (zsírsavak 
magnéziumsója), cink-glükonát, mangán-glükonát, réz-glükonát, tabletta 
bevonat (stabilizátorok: hidroxi-propil-metil-cellulóz, hidroxi-propil-cellulóz; 
színezékek: vörös vas-oxid, fekete vas–oxid, sárga vas-oxid; csomósodást gátló 
anyag: talkum).
Adagolás: 2 - 4 tabletta naponta étkezés közben vagy után, megfelelő mennyi-
ségű folyadékkal fogyasztva. Hosszú távú alkalmazása javasolt.
Tartalma: 180 tabletta Nettó tömeg: 168,3 g
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő 
nem helyettesíti a változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ne fogyasz-
sza, ha túlérzékeny bármelyik összetevőjére. Gyermekek, állapotos és szoptató 
nők számára nem alkalmas.
Tárolás: Száraz és sötét helyen tárolja 15 – 25 °C-on. Gyermekek elől elzárva 
tartandó!  OGYÉI Notifi kációs szám: 19332/2017
Gyártó: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Prága 10, 
Csehország.  Származási hely: Csehország
Ügyfélszolgálat: Helvetia Apotheke, KLSZÜ, 1985 Budapest
Tel.: 06-1-6-333-666, www.helvetia.hu
Tétel száma/Minőségét megőrzi: fehér mezőben található adat.
Változat: ArR/01   HU 331 N


