
                                     
Tablety Freedom obsahují zvýšenou dávku chondroprotektiv, vitamín D, E, a 
mangan! 
 
Specialista na ARTRÓZU!  Onemocnění, při kterém se především opotřebovává 
kloubní chrupavka! Ve věku nad 65 let se vyskytuje u 70% lidí! 
 
CHONDROITINSULFÁT 
Je nejvíce zastoupený ve strukturách mezibuněčné hmoty. Jeho silný záporný náboj osmoticky 
zadržuje vodu a zvyšuje pružnost chrupavky, která působí jako tlumič nárazů a umožňuje výživu 
formou proteoglykanů. Bez této tekutiny je chrupavka suchá, tenká, křehká a atrofuje. 
Tato funkce je důležitá zejména ve tkáni, kde nejsou cévy.  
Je také schopen povzbudit metabolismus lipidů. Snižuje hladinu cholesterolu, snižuje riziko krevních 
sraženin, tvorbu plaků v cévách, takže se uplatňuje i v prevenci cévní sklerózy. Má pozitivní vliv při 
hojení jizev. 
GLUKOSAMINSULFÁT 
Tvoří přirozenou součást kloubních chrupavek a synoviální tekutiny, látka tělu vlastní. Stavební kámen 
kloubního maziva a stimuluje kloubní buňky ke tvorbě kolagenu. Pomáhá ukládat do kostí vápník. 
Ovlivňuje pozitivně rovnováhu dějů v chrupavce. Zmírňuje bolest, ovlivňuje zánět. Zpomaluje 
degenerativní procesy v meziobratlových ploténkách. Zastavuje ztrátu kloubní chrupavky při 
dlouhodobém užívání. 
MANGAN 
Podporuje normální vývoj chrupavky i kostí a proces hojení. 
VITAMIN E  
Je potřebný pro ochranu buněk a jako antioxidant, je zodpovědný za normální růst a vývin svalů! 
VITAMIN D 

Je důležitý pro stavbu kostí, významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu. 

 
OBECNĚ PROKÁZANÉ ÚČINKY: 

 prokázaná artróza, artritida (i v případě, že je již jeden kloub ve stavu k totální 
endoprotéze, je potřeba myslet na desítky kloubů dalších…) 

 stavy po úrazech a sportovních zraněních svalů, šlach, vazů, kloubů, kostí 
 pro sportovce a lidi, kteří v zaměstnání nadměrně a jednostranně namáhají některé 

klouby nebo vazy, svaly, šlachy,pro lidi s nadváhou, kteří nadměrně namáhají  klouby n 
 bolesti zad, vyhřezlé meziobratlové ploténky, stavy po operacích páteře, svalové 

spasmy, blokace obratlů 
 Bechtěrevova choroba, Revma, Dna 
 Vhodný při chronických bolestech nejasného původu. 
 Pro sportovce – několikrát ročně! 

 
Doporučení: ke Gelu ALOE VERA  Freedom 2x1 tableta denně 
Aloe vera gel = nosič – donese chondroprotektiva ke chrupavce 

FREEDOM PLUS KAPSLE  
Optimální doplněk k ALOE VERA gelu FREEDOM 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor


 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                              

 


