
Hesperidin – 300 mg
(Citrom kivonat)
•	aranyér
•	krónikus	vénás	elégtelenség
•	orrvérzés,	haematoma
•	 lymphoedema	–	mellrák	mûtét	után

Bromelain – 105 mg
(Ananász kivonat)
•	postoperativ	és	posttraumás	oedema
•	contusio,	haematoma	kezelése
•	sejttörmelék	eltávolítás

Procianidinek (OPC) – 60 mg
(Vörösszõlõ levélpor és mag kivonat)
•	aranyér	kezelése
•	krónikus	vénás	elégtelenség
•	kapilláris	gyengeség	kezelése

Pilosella – 28 mg
(Pilosella hieracium kivonat)
•	vízretenció	miatti	duzzanat
•	 lábduzzadás
•	diuretikus	hatás,	só	elimináció

Gingko biloba – 25 mg
(Páfrányfenyõ levélpor)
•	mikrocirkuláció	javítása	(vasodilatatio)
•	perifériás	art.	rezisztencia	csökkentése
•	acrocyanosis,	Raynaud	betegség
•	postphlebitis	syndroma	

Kvercetin – 20 mg
(Növényi kivonat)
•	cardiovascularis	védelem
•	fekélyellenes	hatás
•	gyulladáscsökkentõ	hatás

Rutin (P vitamin) – 20 mg
(Növényi kivonat)
•	krónikus	vénás	elégtelenség
•	gyulladáscsökkentõ	hatás
•	antithromboticus	hatás
•	vasoprotectiv	hatás

Magnézium – 50 mg
C-vitamin – 25 mg
Kálium – 20 mg
E-vitamin – 10 mg
B6-vitamin – 2 mg
Szelén – 20 μg

Adagolás
2 tabletta naponta
(60 tabletta = 1 hó)

1 hónap után, szükség szerint
1 tablettára csökkenthetõ 
(60 tabletta = 2 hónap)

Ellenjavallat
Terhesség, szoptatás

Költség
Fogyasztói ár: 5 570 Ft/doboz

2 tabletta/nap adagnál: 5 570 Ft/hó
1 tabletta/nap adagnál: 2 785 Ft/hó

BIOFLAVONOIDOK,
TERMÉSZETES ANTIOXIDÁNSOK,

VITAMINOK,
ÁSVÁNYI ANYAGOK

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

Partiscum Kereskedõház zRt.
6725	Szeged,	Szentháromság	u.	77.
Tel./fax:	+36	62/444	524

Circuflow



GCA 2700

Glukózamin-szulfát – 500 mg
A	glukózamin	különösen	fontos	szerepet	
játszik	 az	 ízületi	 porc	 anyagcseréjében.	
A	 glukózamin	 termelés	 csökkenésével	
megindul	az	ízületi	porc	degenerációja.
A	glukózamin-szulfát	enyhíti	 az	artrózis	
tüneteit,	lassítja	a	folyamat	progresszióját,	
csökkenti	a	porc	lebontását,	stimulálja	a	porc-	
mátrix	 felépítését	és	gyulladáscsökkentõ	
hatással	is	rendelkezik.

MSM – 100 mg
A	metil-szulfonil-metán	egy	kén	származék.	
A	szervezetben	elsõsorban	az	 izmokban,	
a	kötõszövetben,	a	bõrben,	a	hajban,	a	porc-
szövetben	található	meg.	Számos	biológiai	
folyamatban	vesz	részt:	gyulladás,	allergia,	
stressz	stb.	 Ismert	az	MSM	antioxidáns	és	
gyulladáscsökkentõ	hatása	az	ízületi	megbete-
gedésekben.	Artrózisban	és	egyéb	degeneratív	
ízületi	betegségekben	szintén	hatékonynak	
bizonyult	az	MSM	kezelés.

Hialuronsav – 21 mg
A	hialuronsav	a	glukózaminoglikánok	csoport-
jába	tartozó,	a	szervezetben	természetesen	
meglévõ	molekula	(kötõszövet,	bõr,	 ideg-
rendszer,	szem,	ízületi	folyadék).	Degeneratív	
ízületi	betegségekben	visszaállítja	az	ízületi	
folyadék	kenõ	és	lökéscsillapító	funkcióját.	
Per	os	alkalmazva	stimulálja	a	porcsejteket	
a	porcmátrix	újraképzésére.

Kondroitin-szulfát – 400 mg
Az	egészséges	porcszövet	kialakításában	
és	fenntartásában	tölt	be	fontos	szerepet.	
Lassítja	a	betegség	progresszióját,	csökkenti	
az	artrózis	tüneteit,	javítja	a	beteg	mozgás-
képességét.

Ördögköröm – 35 mg
(Devil’s	claw	-	Harpagophytum procumbens):	
Az	Európai	Gyógyszerkönyv	a	 fájdalmas	
ízületek	kezelésére	tradicionálisan	használt	
orvosi	gyógynövények	között	tartja	számon.	
Gyulladáscsökkentõ	és	 fájdalomcsillapító	
hatású.

Sáfránygyökér – 53,3 mg
(Turmeric	 -	Curcuma longa):	COX-2	gátló
hatása	miatt	tradicionálisan	a	fájdalommal	
járó	ízületi	problémák	kezelésére	használják.

Adagolás
2 tabletta naponta
(60 tabletta = 1 hó)

Figyelmeztetés!
Terhes és szoptató nõk konzultáljanak 
kezelõorvosukkal.

Költség
Fogyasztói ár: 5 520 Ft/doboz

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

Partiscum Kereskedõház zRt.
6725	Szeged,	Szentháromság	u.	77.
Tel./fax:	+36	62/444	524

A glukózamin- és kondroitin-szulfát két kondroprotektív anyag struktúra-módosító 
hatással. Ezen hatóanyagok hatásspektrumát szélesíti a GCA 2700 esetén az MSM, 
az Ördögköröm (Harpagophytum procumbens), a hialuronsav és a Sáfránygyökér 
(Curcuma longa) hozzáadása, mellyel a GCA 2700 hatékonyan csökkenti az ízületi
fájdalmat és a gyulladást, annak eredetétõl függetlenül.

CSÖKKENTI AZ ÍZÜLETI
GYULLADÁST ÉS A FÁJDALMAT

ENYHÍTI AZ ARTRÓZIS TÜNETEIT

SEGÍTI AZ ÍZÜLETI PORC 
REGENERÁLÓDÁSÁT


