Hyaluronic Acid com MSM

Osteoartrose
Suporte Articular
Importante Lubrificante da articulação
Flexibilidade das articulações
Promove a elasticidade da pele
Com MSM (MetilSulfonilMetano)
Fonte de enxofre
Manutenção da integridade do tecido conjuntivo
Analgésico e antinflamatório
Hialuronato de Sódio
O enxofre está presente numa concentração especialmente
nas articulações, onde participa na produção de sulfato
Determina a viscosidade do líquido sinovial elevada
de condroitina, das glucosaminas e do ácido hialurónico,
desempenhando um papel crítico na manutenção da
Alivia a dor na osteoartrose
estabilidade e integridade do tecido conjuntivo e das proteínas.
Sem OGM (Organismos Geneticamente Alguns estudos mostram claramente que o nível de MSM no
organismo baixa significativamente com a idade, o que pode ser
Modificados)
compensado através da sua suplementação. Propicia conforto
articular e permite aliviar as dores associadas à artrose ou à
Apto para Vegetarianos/Veganos

Sistema Osteoarticular
Ref: 3156 Apresentação: 60 cápsulas vegetais
Conteúdo para 30 dias de utilização

Suplemento nutricional indicado para:
Osteoartrose
Manter a lubrificação das articulações
Maior flexibilidade e elasticidade do tecido conjuntivo

Modo de usar: Tomar 2 cápsulas, uma a duas vezes por dia, às
refeições.
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Composição por Dose Diária Indicada

Composição

Por Dose

% D.D.R.*

Sódio
(a partir de Hialuronato de Sódio)

10mg

1%

Ácido Hialurónico
(a partir de Hialuronato de Sódio)

100mg

**

MSM (MetilSulfonilMetano)

900mg

**

* Dose Diária Recomendada baseada numa dieta de 2000 calorias.
** Dose Diária Recomendada não estabelecida

Sistema Osteoarticular

O Hyaluronic Acid da Now® é um suplemento alimentar
indicado para a saúde das articulações.
O Ácido Hialurónico é um composto presente em todos os
tecidos do corpo, ocorrendo as suas concentrações mais
elevadas nos tecidos conjuntivos, tais como a pele e cartilagem.
É um componente importante do líquido sinovial, onde serve
como um lubrificante, e desempenha um papel importante na
resistência às forças compressivas.
O ácido hialurónico é um glicosaminoglicano ou GAG
(componente estrutural do tecido conjuntivo), presente em
praticamente todos os tecidos de ligação e de suporte. Sendo
abundante nos componentes das articulações, como na
cartilagem, líquido sinovial e na pele, está envolvido no suporte
das células e na reparação dos tecidos. Possui uma alta
capacidade de retenção, absorção e armazenamento de água,
o que favorece a redução de rugas, fissuras nos lábios e
contorno dos olhos, proporcionando uma pele com um aspeto
mais juvenil, fresco e luminoso.
Deste modo, o ácido hialurónico ajuda a proteger as
articulações e promove a sua flexibilidade, reduz as linhas finas
e as rugas, hidrata, restaura e reafirma a pele, atenuando os
efeitos do tempo, mantendo a pele saudável.
A este suplemento alimentar foi adicionado MSM
(MetilSulfonilMetano) e Sódio (a partir de Hialuronato de
Sódio). O MSM é uma fonte estável, rica e natural de enxofre
biologicamente ativo, que é essencial na formação de
colagénio (componente chave da cartilagem) e de aminoácidos
sulfurados, como a metionina e a cisteína.

artrite reumatóide. O MSM reduz a expressão das citocinas próinflamatórias, bem como a das enzimas que degradam a
cartilagem. Os investigadores sugeriram também que o MSM
agiria como uma barreira, protegendo a cartilagem, no primeiro
estádio da osteoartrite, de outras lesões degenerativas
provocadas por aquelas citocinas e enzimas. O MSM também é
indispensável num grande número de reações enzimáticas
hormonais, bem como para um funcionamento adequado do
sistema imunitário.
O Hialuronato de Sódio constitui parte da matriz extracelular
dos tecidos conjuntivos, como por exemplo, líquido sinovial, pele
e cordão umbilical. Tem a capacidade de determinar a
viscosidade do líquido sinovial, que é essencial para a na
lubrificação das articulações, aliviando a dor provocada por
osteoartrite.

