
 

 

 

Tip 1 Kollajen, Bromelain, Rutin İçeren Takviye Edici Gıda 

VİTALY ONE Nedir? 

VİTALY ONE, çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebilen tendon hasarlarında tedaviye yardımcı olabildiği, ağrı ve 

ödemi kontrol ederek hayat kalitesini geliştirebildiği gösterilmiş bileşenlerle formüle edilmiş, yumuşak jel kapsül 

formunda bir gıda takviyesidir. 

Önemli VİTALY ONE Bileşenleri ve Fonksiyonları: 

Tip 1 Kollajen: Tendinopati(tendon hasarı) sürecinde tendonu oluşturan kolajen liflerin azaldığı ve hücresel 

seviyede hasar gördüğü bildirilmektedir. Tip 1 Kollajen, tendonlar da dahil olmak üzere tüm bağ dokularının yapı 

taşıdır. Tendon yaralanmalarında Tip 1 Kollajen takviyesinin iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğu 

çalışmalarla gösterilmiştir. 

Bromelain ve MSM: Tendinopatilerin en yaygın semptomu olan ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olan 

doğal ağrı kesici etkili bileşenlerdir. 

C Vitamini: C vitamini,  zarar görmüş bir tendonu onarmak ve yenilemek için gereken ana maddelerden biri olan 

sağlıklı kollajen üretimini teşvik ederek tendonlara yardımcı olur. 

Rutin: Ödem giderici özellikleri ile tendon yaralanmalarında görülebilen ödemin çözülmesine yardımcı olurken, 

kollajen hasarının giderilmesinde C Vitaminin işlevine yardımcı olur. 

Omega 3 Balık Yağları: Balık yağı, ödem giderici özellikleri nedeniyle, tendonların iyileşmesine yardımcı 

olabileceği belirtilen bir bileşendir. 

 

 

VİTALY ONE Bileşenleri Beslenme Değerleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bileşen 1 kapsüldeki miktar 

Balık Yağı 700 mg 

Tip 1 Kollajen 40 mg 

Bromelain 75 mg 

Rutin 50 mg 

Metil Sülfonil Metan 125 mg 

Vitamin C 60 mg 

Zerdeçal Ekstresi 60 mg 

Kolekalsiferol 4 mg 

Vitamin E 10 mg 



 

 

Kullanım Şekli: 

Yetişkinler içindir. 

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği sürece: 

• Yemekten sonra günde toplam 1 yumuşak jel kapsül 1 bardak su ile alınmalıdır. 

• Kapsüller çiğnenmemelidir. 

 

Önemli Uyarılar: 

• Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.  

• Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. 

• Hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız. 

• VİTALY ONE bileşenleri kullanımı ile ilgili bir önemli bir yan etki bildirilmemiştir. Kullanım esnasında bir 

yan etki görülmesi durumunda kullanıma ara verilmeli ve hekime bilgi verilmelidir. 

Saklama Koşulları: 

• Serin ve kuru yerde saklayınız.  

• Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. 

• Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerde saklayınız. 

Marka Sahibi: Tedafarma İlaç Gıda Koz. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.   

Detaylı bilgi için: www.tedafarma.com 

Üretici Firma: Farmasoft İlaç Gıda Koz. San. Tic. Ltd. Şti. Karacaoğlan Mah. 6172 Sok. No: 14 / A, Bornova / 

İZMİR 

www.farmasoft.web.tr 

 

 

VİTALY ONE Yumuşak Jel Kapsül, Helal sertifikasına sahip sığır jelatini kullanılarak üretilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


