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Varför lönar det sig att välja
NutriLenk Gold?
NutriLenk Gold är en äkta naturprodukt som har
tillverkats av broskvävnad från havsfisk.
NutriLenk Gold innehåller C- och D-vitamin samt
mangan som stärker benstommen.
NutriLenk Gold tillverkas med en patenterad
metod (hydrolisering) där de verkande ämnena
spjälks upp i en form som effektivare kan tas upp
av kroppen.
NutriLenk Gold innehåller byggnadsämnen som
är viktiga för ledbrosket och som kan hjälpa till att
upprätthålla god rörlighet och elasticitet i lederna.

Dosering:
Börja med 2 tabletter 3 gånger dagligen under 2-4
veckor. Därefter kan du ta 1-2 tabletter 3 gånger
dagligen enligt behov. Tabletterna intas med ett
glas vatten, eller kan, om man så önskar, finfördelas och blandas i maten.

NutriLenk Gold
Konstillskott - kondroitin-kalcium-vitaminproduct
Innehåll per dagsdos:
Hydrolyserad broskvävnad
från saltvattenfisk
Varav kondroitinsulfat
C-vitamin
D-vitami
Mangan
Kalcium

6 tabl.

RDI

4000 mg
800 mg
80 mg
10 mcg
2 mg
480 mg

*
*
100 %
100 %
100 %
60 %

* RDI ej fastställt

Säljs i enkelt öppnade glasburkar med 90 och
180 tabletter i hälsokostaffärer och på apotek.

Starkt byggnadsämne
för lederna

Börjar dina leder
känna av åldern?
GOLD

Tillverkad i EU under strikt farmaceutisk kontroll:
Mezina A/S – DK-6700 Esbjerg – Danmark
Importör:
Mezina AB - Kärleksgatan 2A - 211 45 Malmö - Sweden
Tfn: +4640 35 4850 - Fax: +4640 611 0210
E-mail: mail@mezina.se · www.mezina.se

Åldrande leder

Bra att veta om ledbrosk

Åren känns i lederna och många lider av ledbesvär som hör samman med åldrandet. Lederna
kan begränsa den fysiska aktiviteten och medföra
olägenheter i vardagen om de förlorar en del av
sin elasticitet och rörlighet. Med hjälp av rätt diet
och tillräcklig motion kan våra leder hållas i skick
många år längre.

Ledernas yta skyddas av ledbrosk som dämpar de
stötar som riktas mot benstommen. Ledbrosket
fördelar belastningen över hela leden så att rörelsen inte orsakar smärta. När ledbroskets yta är hel
och jämn fungerar leden friktionsfritt och på bästa
möjliga sätt. Ledbrosk har en förmåga att binda
vätska i viloläge och frigöra vätskan för att minska
friktionen då leden rörs. Därför är en frisk led elastisk och klarar av att belastas.

Med hjälp av NutriLenk-kosttillskottet kan du själv
påverka dina leders välbefinnande. NutriLenk innehåller naturliga byggnadsämnen för ledbrosk och
de kan förebygga slitage och lindra ledbesvär som
hör samman med åldern. NutriLenk kan hjälpa dig
att leva ett aktivt liv utan styva leder.

Starkt byggnadsämne
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Med åldern förtunnas ofta det brosk som skyddar
benstommen i lederna och då kan ytorna börja
skava mot varandra. Detta förekommer ofta i stora
leder som bär upp kroppstyngden, så som i höftoch knäleder samt i ryggraden, men också i mindre leder som i fingrar och tår. Rörelsebanorna för
slitna leder kan vara begränsade och lederna kan
kännas stela.
NutriLenk Gold baserar sig på hydrolyserad
broskvävnad från havsfiskar och den innehåller
bl.a. kondroitin, kollagen och kalcium. Det kondroitinsulfat som NutriLenk innehåller utgör ett
starkt byggnadsämne för ledbrosk. Dessutom
innehåller NutriLenk Gold C-, D-vitamin och mangan i lämpliga proportioner, vilket förebygger benskörhet.
NutriLenk Gold innehåller rikligt med naturliga
byggnadsämnen för lederna som tack vare den
patenterade tillverkningsmetoden (hydrolisering)
upptas särskilt effektivt av kroppen. NutriLenk har
redan under många år hjälpt människor i Norden
att upprätthålla ledernas elasticitet och rörlighet.
Ta du nu också själv hand om dina leder och
börja använda NutriLenk Gold dagligen!
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TIPS FÖR LEDERNAS
VÄLBEFINNANDE
• Drick mycket vatten, undvik helt eller
njut av kaffe och alkohol med måtta.
• Ät hälsosamt, regelbundet och mångsidigt. Säkra framförallt intaget av B-,
C- och D-vitamin.
• Gå ner i vikt, övervikt belastar lederna.
• Motionera dagligen och tänj för att
upprätthålla ledernas rörelsebanor.
Promenader, cykling och vattengymnastik överanstränger inte lederna.
• Vila tillräckligt och undvik att överanstränga sjuka leder.
• Rök inte.
• Ta NutriLenk Gold dagligen

