
 

 

 

 

Astaksantinli ve Akgünlük Ekstreli Glukozamin Sülfat ve Kondroitin İçeren Takviye Edici Gıda 

 

VİKOZAMİN PLUS Nedir? 

VİKOZAMİN PLUS, yaş, kilo, travma vb. faktörlerle gelişebilen ve ilerleyici bir hastalık olan osteoartrit ( kemik ve eklem iltihabı 

) (OA)tedavisine ve incelerek yapısal bakımdan tahrip olmuş kıkırdak dokusunun onarımına destek olmak amacıyla, yayınlanmış 

uluslararası araştırmalara dayanarak geliştirilmiş tablet formunda bir gıda takviyesidir. 

Önemli VİKOZAMİN PLUS Bileşenleri ve Fonksiyonları: 

Glukozamin ve Kondroitin: Glukozamin ve Kondroitin, sağlıklı kıkırdak dokusunda bolca bulunurken, OA sürecinde vücutta 

yapımları azalır, yıkımları artar ve bu nedenle de dışarıdan takviye edilmesi gerekebilir. Kıkırdak koruyucu olarak bilinen bu 

bileşenler,OA’ de görülen eklem hasarının ilerlemesini durdurmaya ve bozulmuş kıkırdak dokusunun onarımını uyarmaya yardımcı 

olurlar. Uluslararası yayınlarda “ Osteoartritte Semptom Giderici Yavaş Etkili İlaçlar “ olarak da adlandırılmaktadırlar. 

MSM ( Metil Sülfonil Metan ) : Yaygın olarak MSM olarak bilinen metilsülfonilmetan, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda 

doğal olarak bulunan sülfür içeren bir bileşiktir. Eklemlerde iltihaplanmanın azalmasını sağlayan bu madde eklem ağrıları ve 

sertleşmesi dahil olmak üzere eklem problemlerinin önlenmesine katkı sağlar. Metil sülfonil metan; glukozamin, kondroitin ve 

akgünlük ekstresi ile birlikte tüketildiğinde eklem yapılarının yenilenmesini olumlu yönde etkiler. 

Akgünlük Ekstresi ( Boswellia Serrata ): Ülkemizde Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata , doğadaki en etkili iltihap karşıtı 

bitkilerden biri olarak bilinmektedir.Yapılan çalışmalarda akgünlük ekstresinin anti-enflamatuar yani iltihap giderici etkisi olduğu, 

osteoartrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda hızlı ve belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir. Metil Sülfonil Metan ile 

birlikte sinerjik etki gösterir. 

Astaksantin: İnsanoğlunun bu güne kadar keşfettiği en güçlü antioksidanlardan biridir. Güçlü antienflamatuar etkinliğe sahiptir. 

Osteoartrit hem enflamasyon, hem de oksidatif stres bileşenleri içerir. Astaksantinin osteoartritteki etkinliği çalışmalarla 

bildirilmiştir. 

 

VİKOZAMİN PLUS Bileşenleri Beslenme Değerleri 

Bileşen  Günlük 3 tablet ile alınan miktar 

Glukozamin  1500 mg 

Kondroitin 1200 mg 

Metil Sülfonil Metan  900 mg 

Akgünlük Ekstresi  300 mg 

Astaksantin   12 mg 

                                                                                                                  



 

Kullanım Şekli: 

Yetişkinler içindir. 

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece: 

Yemeklerden sonra günde 3 kez 1 tablet bol su ile alınmalıdır. 

Tabletler çiğnenmemelidir. 

Uyarılar: 

Önerilen günlük dozu aşmayınız. 

Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 

Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanımı durumunda doktorunuza danışınız. 

İçerikteki herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz var ise tedaviye ara veriniz ve doktorunuza başvurunuz. 

Glukozamin kan glukoz seviyelerini etkileyebileceğinden dolayı, oral antidiyabetik kullananlarda dikkatli olunmalıdır. 

İnsülin kullanan diyabet hastalarında kullanımı önerilmemektedir. 

Saklama Koşulları: 

Serin ve kuru bir yerde saklayınız. 

Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. 

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine uyunuz. 

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız. 

 

Ticari Takdim Şekli: 90 Tablet 

Takviye Edici Gıda Onay No: 006913-31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


