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Фітокомплекс О.К. (зміцнення опорно-рухового апарату)

•

зміцнює опорно-руховий апарат;

•

сприяє засвоєнню кальцію в організмі;

•

зміцнює кістки, зв'язки, нігті, зуби, волосся;

•

сприяє загоєнню переломів, ран;

•

відновлює еластичніть та зміцнює стінки кровоносних судин;

•

покращує кровообіг і діяльність серцево-судинної системи.

До складу фітокомплексу О. К. входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), хвощ польовий; а також: кальцій,
магній, цинк.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/18520 від
11.05.2004 р.
Спосіб застосування: дорослим по 1 капсулі 2 рази в день, дітям від 5 до 12 років по 1
капсулі в день до прийому їжі, запиваючи водою. Курс застосування - 45-60 днів.
Повторний курс після двотижневої перерви.
Побічні ефекти: у процесі клінічних досліджень побічних ефектів не виявлено. Часте
сечовиділення під час застосування фітокомплексу не є причиною для його відміни.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів.
Безкоштовна консультація за телефонами: (095) 344-96-57 (МТС), (097) 549-32-17 (Київcтар), (063) 625-73-27 (Лайф)
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Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Хвощ польовий - кремнієві з'єднання, які містяться у великій кількості у рослині
відіграють важливу роль у процесах метаболізму і функціональної діяльності сполучної
тканини, слизових оболонок, стінок кровоносних судин. Особливо важливі вони для
розвитку кісткової та хрящової тканин. Покращує кровообіг. Сприятливо впливає на
зміцнення волосся, а також при запальних процесах жирної та пористої шкіри.
Кальцій - будівельний матеріал кісткової тканини. В організмі людини міститься
близько 1000-1200 г кальцію, при цьому 99 % - знаходиться в кістковій тканині, емалі
зубів, а 1 % відіграє винятково важливу роль як внутріклітинний кальцій, кальцій крові і
тканинної рідини. Кальцій відіграє вагому роль у формуванні кісток. Впливає на
кислотно-лужний баланс організму. Зменшує прояв алергічних реакцій. Кальцій
важливий для наших кісток, зубів, нігтів. Серед усіх факторів, що впливають на міцність
скелету центральне місце займає співвідношення кальцію та магнію. Кальцій необхідний
при остеопорозі та інших захворюваннях кісток.
Магній - відіграє важливе значення балансуючи надходження кальцію у організм
людини та запобігаючи його виведенню. За відсутності в достатній мірі магнію та інших
мікроелементів - кальцій, що поступатиме ззовні буде відкладатися не у кістковій
тканині, а наприклад - в стінках артерій. Магній - найкращий мінерал для серця,
застосовується при серцево-судинних захворюваннях, гострих серцевих нападах,
порушенні балансу цукру, високому артеріальному тиску. Приймає участь у
вуглеводному обміні, біосинтезі білків.
Цинк - необхідний для формування кісток: недостатність цього елементу у організмі
збільшує ризик розвитку остеопорозу, зрештою як і недостатність кальцію. Цинк
необхідний для засвоєння вітаміну А, що приймає участь у життєзабезпеченні практично
всіх органів і систем організму.
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