
ArthroPrim® Collagen, doplněk stravy 
 

Charakteristika: Doplněk stravy ArthroPrim
®
 Collagen obsahuje směs kolagenů typu I, II 

a III obohacenou o enzymy (bromelain, papain), MSM, sodnou sůl kyseliny hyaluronové, 

minerály (mangan a měď), které napomáhají k udržení normálního stavu pojivových tkání, 
a vitamin C, který podporuje tvorbu kolagenu pro správnou funkci chrupavek. Výtažek 

z čertova drápu (lidový název pro rostlinu harpagofyt ležatý) přispívá ke zdraví kloubů, 

jejich ohebnosti a pohyblivosti. 

Účinné látky v jedné tobolce: 

Extrakt žraločí chrupavky    20 mg - 

(minimálně 30% kolagenu typu II) 

Extrakt kuřecí chrupavky    20 mg - 
(minimálně 50% kolagenu typu II) 

Vepřový kolagen typu II    40 mg 

Rybí kolagen (typ I, II a III)    80 mg - 

Extrakt harpagofytu ležatého  100 mg - 
Sodná sůl kyseliny hyaluronové    10 mg - 

MSM (methylsulfonylmethan)    40 mg - 

Bromelain     20 mg - 
Papain     20 mg - 

Mangan   300 µg      15% DRHP 

Měď   150 µg      15% DRHP 
Vitamín C     12 mg      15% DRHP 

*DRHP - denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena 

Složení: Rybí kolagen typu I, II a III, extrakt harpagofytu ležatého (Harpagophytum 

procumbens) – kořen, složení tobolky (želatina, barvivo – oxid titaničitý), hydrolyzovaný 
vepřový kolagen typu II, methylsulfonylmethan, extrakt žraločí chrupavky (min. 30% 

kolagenu typu II), extrakt kuřecí chrupavky (min. 50% kolagenu typu II), bromelain, 

papain, kyselina L-askorbová, inulin (plnidlo), sodná sůl kyseliny hyaluronové, stearan 
hořečnatý (protispékavá látka), glukonan manganatý, glukonan měďnatý. 

Dávkování: 1-2 tobolky denně během jídla nebo po jídle zapít dostatečným množstvím 

tekutiny.   Obsah: 20 tobolek  Hmotnost obsahu: 9,8 g 
Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako náhrada 

pestré stravy. Neužívat v případě přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodné pro 

děti, těhotné a kojící ženy. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo dosah dětí!                  
Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká 

republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, P.O. Box 49, 280 02 Kolín 2.  
                Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 

Verze: AC/01                             CZ 170 M 


