
Mantra
ArthroSTAR

Sąnariai bus sveikesni dėl maistinių medžiagų derinio, kuriame yra 
svarbiausi vitaminai ir mikroelementai

 > Ladanas (aukščiausios kokybės iš Afrikos)
 > Gliukozaminas
 > Chondroitinas

Aprūpina sąnarius visomis 
būtiniausiomis medžiagomis!

Sąnarių maitinimas ladanu
iš gamtos

iš gamtos



Aprū pina są narius visomis bū tiniausiomis medž iagomis!

Pagerinkite savo judėjimą ir lankstumą, vartodami unikalų maistinių medžiagų 
ir augalų derinį, kurio sudėtyje:
> Ladanas (aukščiausios kokybės iš Afrikos) 800 mg*
> Gliukozaminas 1.000 mg*
> Chondroitinas 500 mg*
> Vitaminas C Vitaminas C (80 mg*),(80 mg*), vitaminas E  vitaminas E (25 mg*), (25 mg*), vitaminas Dvitaminas D33 (20 μg*)(20 μg*)

(*paros dozė)

Sąnarių skausmą pajaučia vis dagiau žmonių. Jis kyla nuo sąnarių ir kremzlės 
pokyčio. Tai gali sugadinti sąnarius ir sukelti gerai žinomą šalutinį poveikį. Bendrųjų 
tepalų naudojimas gali būti nepakankamas, gydant sąnarių ligas. Taigi svarbu yra 
maistinės medžiagos ir jų deriniai, kuriuos vartojate.

> Ladanas tarp gydytojų specialistų yra žinomas dėl savo gydomųjų 
savybių Ajurvedos medicinoje. Tai aprašyta ir patvirtinta įvairiuose 
pranešimuose. Taigi, ladanas yra vertinamas ir naudojamas klinikose ir me-
dicinos praktikose kabinetuose dėl jo gydomųjų savybių. Mokslinių tyrimų 
rezultatai skelbiami specialiojoje spaudoje ir dienraščiuose.

> Vitaminas C, vitaminas E ir vitaminas D3 palaiko kaulų ir sąnarių 
funkciją, raumenų funkciją ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. 

> Gliukozaminas ir chondroitinas yra žinomi kaip sąnarių tepalai. 
Gliukozaminas yra specialus kaulų sandaros elementas, kuris palaiko 
normalią sąnarių funkciją, jų lankstumą. Chondroitinas yra pagrindinė  
sąnarių kremzlės struktūros sudedamoji dalis, palaikanti kremzlės 
struktūrą, kuri sulaiko vandenį sąnario kremzlėje.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra ArthroSTAR papildus?
> Tai stiprus poveikis unikalaus aukščiausios kokybės Afrikos ladano (verti-

namo ir naudojamo klinikose ir medicinos praktikose kabinetuose) dėka 
kartu su gliukozaminu ir chondroitinu, taip vadinamu sąnarių lubrikantu, 
papildant šį derinį vitaminais C, E ir D3

> prisideda prie kolageno susidarymo normalioms sąnarių ir kremzlės funk-
cijoms palaikyti

> prisideda prie normalios kremzlės palaikymo ir raumenų funkcijų palai-
kymo

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Mantra ArthroSTAR
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ........................................................... 120 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
2 kapsulės du kartus per parą su 
riebiu maistu

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


