
 

 

GELADRINK® SportAktiv - 252 g práškový nápoj, 14 denních dávek v sáčcích pro komfortní 
užívání i na cestách  

 

FORTIGEL® - KOLAGENNÍ PEPTIDY GELITA® - KOLAGENNÍ BÍLKOVINA, která přispívá 
k udržování normálních kostí, kolagen je vláknitá bílkovina, kolagenní peptidy Gelita® jsou 
enzymaticky naštěpené fragmenty kolagenu, který tvoří těla všech živočichů, představuje 30 % všech 
tělních bílkovin a tvoří 70 % sušiny kloubních chrupavek, má velký význam pro strukturu a integritu 
našich těl, v rostlinné říši se nevyskytuje vůbec a je přirozenou součástí pohybového aparátu, kostí, 
chrupavek a kloubů, podmiňuje mechanické vlastnosti chrupavky, především pevnost a pružnost 

GLUKOSAMINSULFÁT je látka tělu vlastní, je součástí proteoglykanů chrupavky 

MSM – methylsylfonylmethan – je zdrojem organicky vázané síry potřebné pro formaci kolagenu a 
pojivových tkání. 



L-KARNOSIN představuje ideální fysiologický doplněk ve sportu, je součástí rychlých svalových 
vláken, zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost, představuje 30% celkové pufrovací kapacity organismu. 
Suplementace L-karnosinem vede ke zvýšení jeho koncentrace ve svalech. 

VITAMÍN C – 1000 mg v denní dávce přispívá k normální formaci kolagenu pro normální funkci kostí a 
chrupavek a přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem – antioxidant 

HOŘČÍK přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k elektrolytické rovnováze, k normálnímu 
energetickému metabolismu, k normální činnosti nervové soustavy a svalů, k normálnímu stavu kostí 

DRASLÍK přispívá k normální činnosti nervové soustavy, k normální činnosti svalů a k udržení 
normálního tlaku krve 

MULTIVITAMÍN KOMPLEX dodává komplex vitamínů potřebných pro lidský organismus v zátěži 

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS přispívá k pohyblivosti kloubů, normální činnosti 
kardiovaskulárního systému, cirkulaci krve a udržení normálního krevního tlaku, normální činnosti 
ledvin a močového měchýře a přirozené obranyschopnosti a odolnosti organismu 

PŘESLIČKA ROLNÍ přispívá k normálnímu stavu kostí a kloubů, pokožky, vlasů a nehtů, normální 
činnosti kardiovaskulárního systému a jater a normální funkci močové soustavy 

VAVŘÍN PRAVÝ působí protizánětlivě, snižuje počet patogenních organismů, podporuje normální 
funkci oběhové soustavy, antioxidant 

ANTIOXIDANTY - VITAMÍN C, VITAMÍN E, SELEN, MANGAN, MĚĎ 

DOPORUČUJÍ ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI  

Dávkování:   
Dospělí a děti od 12 let: 18 g - 1 sáček 1x denně 
Doporučenou denní dávku nepřekračujte. 

Návod k použití: 
Jeden sáček vysypte do suché sklenice, přidejte studenou vodu, rozmíchejte a po rozpuštění ihned 
vypijte. 

Doporučené užívání: 
Užívejte 2 až 3 měsíce. Kúru je vhodné opakovat 3x ročně, započatou kúru nepřerušujte. 

Užíváte Warfarin? Informaci o užívání Geladrinku a Warfarinu čtěte ZDE (stránka se otevírá do 
nového okna). 
 
Chrupavku tvoří ze 70 % voda vázaná v gelu proteoglykanů udržovaného v síti kolagenních vláken. 
Proto dodržujte pitný režim, optimální je pít 0,03 l čisté vody na kg hmotnosti člověka pro hydrataci 
kloubních chrupavek. 

Složení: hydrolyzovaná kolagenní bílkovina, glukosaminsulfát 2KCl, fruktóza (1,18 g v DD), vitamín C 
(kyselina L-askorbová), MSM - methylsulfonylmethan, oxid hořečnatý,  bisglycinát hořečnatý, kyselina: 
kyselina citronová, chlorid draselný, L-karnosin, astragalus membranaceus extrakt, sušená 
pomerančová šťáva, aroma, Arvensil®- přeslička rolní extrakt , vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát), 
pektin, vavřín pravý extrakt, beta-karoten, glukonan manganatý, niacin (nikotinamid), sladidlo: 
sukralosa, glukonan měďnatý, vitamin A (retinyl-acetát), vitamin B5 kyselina pantothenová (D-
pantothenát vápenatý), vitamin B12 (kyanokobalamin), vitamin D (cholekalciferol), vitamin B6 
(pyridoxin-hydrochlorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin K (fyllochinon), vitamin B1 (thiamin-
hydrochlorid), kyselina listová  foláty (kyselina pteroylmonoglutamová), biotin (D-biotin), 
selenomethionin 

https://www.orling.cz/cs/clanky/studie-a-doporuceni/doporuceni-spolecnosti/doporuceni-odbornych-spolecnosti.html
https://www.orling.cz/cs/clanky/o-kloubni-vyzive/uzivani-a-ucinky-vyzivy/geladrink-a-warfarin.html


 
Upozornění: GELADRINK SportAktiv® doplněk stravy s cukrem a sladidlem. Není náhradou pestré 
stravy. Zdravá a vyvážená strava a zdravý životní styl jsou nezbytné. Není určeno pro děti do 12 let, 
těhotné a kojící ženy. Ukládat mimo dosah dětí! Neobsahuje sacharózu, laktózu, tuky, cholesterol. Bez 
lepku. Negativní účinky nejsou známy.  

V průběhu roku můžete střídat přípravky z řady Geladrink® dle stavu a potřeb Vašich kloubů. Využijte 
naši bezplatnou infolinku 800 108 999. 

 
 
 

 
     


