
GELADRINK FAST – nápoj – černý rybíz – doplněk stravy – 30 denních dávek, 

420g, 

 

STARTOVACÍ - KLINICKY TESTOVANÁ 

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA S KLINICKY TESTOVANÝMI KOLAGENNÍMI 

PEPTIDY 3000 Da   

 

Z KOLAGENU TYPU I, II, III S ANTIOXIDANTY A BOSWELLIÍ 

SERRATOU 

 

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, předevšímpevnost a pružnost.  

 
BOSWELLIA SERRATA - extrakt z pryskyřice kůry stromu Boswellia serrata je více než 5000 let používán 

ajurvédskou vědou.  

 

VITAMÍN C - přispívá k normální formaci kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek a přispívá k ochraně buněk 

před oxidativním stresem – antioxidant.  

 

VITAMÍN E + SELEN - přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem – antioxidanty.  

 

MĚĎ - přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání a přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem – 

antioxidant.  

 

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝ - tradiční bylina, obsahuje sylimarin.  

 

AntiHcy® - VITAMÍN B6, B12, KYSELINA LISTOVÁ - přispívají k normálnímu metabolismu homocysteinu.  

 

DOPORUČUJÍ ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI  

Dávkování:  
Dospělí a děti od 12 let: 6 kapslí 2x denně, nebo 12 kapslí 1x denně 

Děti od 3 do 12 let: 3 kapsle 2x denně nebo 6 kapslí 1x denně 

Doporučenou denní dávku nepřekračujte. 

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

MOŽNÉ. 

 

Užíváte Warfarin ? Informaci o užívání Geladrinku a Warfarinu čtěte na našich stránkách. 

  

Složení: hydrolyzovaná kolagenní bílkovina (57 %), fruktóza (2,1 g v DD), sušená ovocná šťáva – černý rybíz, kyselina: 

kyselina citrónová, syrovátka, Boswellia serrata extrakt, aroma, pektin, přírodní barvivo: betanin z červené řepy, 

vitamín C (kyselina L-askorbová), vitamín E (DL-α-tokoferyl-acetát), extrakt z ostropestřece mariánského, sladidlo: 

sukralosa, glukonan měďnatý, vitamín B12 (kyanokobalamin), vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid), foláty - kyselina 

listová (kyselina pteroylmonoglutamová), L-seleno-methionin 

Upozornění: GELADRINK® FAST doplněk stravy s cukrem a sladidlem. Není náhradou pestré stravy. Zdravá a 

vyvážená strava a zdravý životní styl jsou nezbytné. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládat mimo dosah 

dětí!  Neobsahuje sacharózu, cholesterol. Bez lepku. Negativní účinky nejsou známy.  

Způsob skladování: Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.  

Hmotnost: 420 g 

 

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

infolinku 800 108 999. 

 

https://www.orling.cz/cs/clanky/studie-a-doporuceni/doporuceni-spolecnosti/doporuceni-odbornych-spolecnosti.html

