
 

 

 

 

Glukozamin ve Kollajen İçeren Kompleks Takviye Edici Gıda 

 

VİTENDO COMBO Nedir? 

VİTENDO COMBO, 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. 

VİTENDO COMBO, eklem ve kemik sağlığında rol oynayan önemli ana ve yardımcı bileşenler sayesinde, etkin belirti yönetimi 

sağlayarak hayat kalitesi gelişimine yardımcı olur. 

Önemli VİTENDO COMBO Bileşenleri ve Fonksiyonları: 

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

yapımları azalır, yıkımları artar ve bu nedenle de dışarıdan takviye edilmeleri 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. 

İlaç ve gıda takviyesi sanayisinde kullanılan Glukozamin deniz kabuklularından, Kondroitin ise köpek balığı kıkırdağından elde 

edilmektedir. 

Tip 2 Kollajen: Tip 2 kollajen, eklem kıkırdağının en önemli yapısal elemanıdır. OA sürecinde kıkırdak dokusunda miktarının 

azaldığı gösterilmiştir. Doğallığı bozulmamış tip 2 kollajen , tavuk göğüs kemiği kıkırdağından elde edilmektedir. Tıp dilinde     “ 

Semptomatik Yavaş Etkili Hastalık Modifiye Edici İlaç “ olarak da adlandırılabilmektedir. Tip 2 kollajen takviyesi, ağrıyı, 

tutukluğu azaltıp, hastanın iyilik halini arttırarak belirtilerde rahatlama sağlamaya destek olur. 

Hyaluronik Asit: Hyaluronik Asit, eklem aralığını dolduran sinovyal sıvının ana bileşenidir ve yük taşıyan eklemlerin kıkırdak 

yüzeylerindeki sürtünme etkisini, kaygan hareketi sağlayarak azaltır. HA, yavaş hareketlerde eklemdeki kaymayı kolaylaştırırken 

hızlı aktivitelerde şok emici işlev görmektedir. OA sürecinde eklem aralığındaki sinovyal sıvının miktarı ve kalitesi azalmaktadır. 

Bu nedenle hyaluronik asitin dışarıdan desteklenmesinin faydalı olabileceği belirtilmektedir. 

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 Akgünük olarak bilinen Boswellia Serrata , doğadaki en etkili iltihap karşıtı 

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

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

birlikte sinerjik etki gösterir. 

 

 

 



VİTENDO COMBO Bileşenleri Beslenme Değerleri 

Bileşen  

Günlük 3 tablet ile alınan 

miktar 

Glukozamin  1440 mg 

Kondroitin  840 mg 

Metil Sülfonil Metan  900 mg 

Akgünlük Ekstresi  300 mg 

Omega 3   300 mg 

Vitamin C  180 mg 

Magnezyum  150 mg 

Hyaluronik Asit   60 mg 

Tip 2 Kollajen   30 mg 

Çinko   15 mg 

Manganez    2 mg 

Vitamin D3   15 µg 

                                                                                                                 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. 

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

Daha 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 
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