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Skład:
Jedna kapsułka 650 mg zawiera ekstrakty uzyskane w spec- 
jalnej technologii1 z koszyczków rumianku (Matricaria 
chamomilla) 130 mg, z korzenia arcydzięgla (Angelica 
archangelica) 100 mg, z kiełków brokułów (Brassica 
oleracea) 100 mg, z korzenia traganka (Astragalus membra-
naceus) 80 mg, z owocu ananasa (Ananas comosus) 50 mg,    
z owocu cytryny (Citrus limon) 40 mg oraz składniki 
nieaktywne: stearynian magnezu (nośnik), hydroksypropy-
lometyloceluloza (kapsułka)

Właściwości i działanie² składników: 
Skład preparatu Rheumafort został zmody�kowany w 2010 
roku. Ekstrakt z jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea) 
zastąpiono ekstraktem z owocu ananasa, zaś MSM (metylo- 
sulfonylometan) zastąpiono ekstraktem z kiełków brokułów. 
Rheumafort zawiera składniki odżywcze o korzystnym 
wpływie na stawy co potwierdziły liczne obserwacje klinicz-
ne oraz przeprowadzone badania.

Ekstrakt z koszyczków rumianku (Anthodium Chamomil-
lae) dostarcza lotne olejki α-bisabolol i jego tlenki, związki 
poliacetylenowe (spiroeter) oraz matrycynę przekształcaną 
do chamazulenu, który posiada silne właściwości spazmoli-
tyczne, uśmierzające i przeciwutleniające. Oprócz tego 
ekstrakt dostarcza �awonoidy (apigeninę i kwercetynę), 
kumaryny, śluzy, które wykazują silne i skojarzone działanie, 
chroniące przed kaskadą wolnych rodników (oxidative 
damage). Składniki rumianku wspomagają wydzielanie 
ACTH i kortyzonu. Spożycie preparatów rumianku jest 
korzystne w wielu sytuacjach klinicznych m. in. dla stawów.

Ekstrakt z korzenia arcydzięgla (Radix Archangelicae) był 
tradycyjnie stosowany w medycynie chińskiej. Ekstrakt z ar- 
cydzięgla dostarcza angelicynę, ostol, ostenol i kwas 
angelikowy m. in. o silnym korzystnym działaniu na stawy. 
Poza tym dostarcza on olejki aromatyczne, zawierające 
przede wszystkim β-felandren, α-pinen, oraz ρ-cymol o wła- 
ściwościach antyseptycznych.

Ekstrakt z kiełków brokułów (Surculus Brassicae olerace-
ae) jest  naturalnym źródłem siarki organicznej w postaci 
grup tiolowych. Dostarcza glutation, który odgrywa kluczo-
wą rolę w procesach antyoksydacyjnych i detoksykacyjnych 
w organizmie. Badania wykazały, że osoby, które spożywają 
za mało glutationu częściej chorują na stawy. Ekstrakt z bro- 
kułów jest również bogatym źródłem żelaza, wapnia, potasu 
oraz β-karotenu i folianów. Zawiera ważne związki indolowe: 
indolo-3-carbinol oraz dwuindolilometan (DIM), których spo- 
życie jest bardzo korzystne w wielu sytuacjach klinicznych.

Ekstrakt z korzenia traganka błoniastego (Radix Astraga-
li). W pracach doświadczalnych wykazano, że spożycie 
trójterpenowych saponin, zawartych w ekstrakcie z traganka, 
jest korzystne dla stawów. Ekstrakt dostarcza m.in. trój- 
terpenowe glikozydy tzw. astragalozydy o właściwościach 
immunomodulujących, które poprawiają krążenie i prze- 
pływ krwi, wspomagają usuwanie toksyn, działają toni- 
zująco i energizująco. 

Ekstrakt z owocu ananasa (Fructus Ananasi) jest źródłem 
przede wszystkim enzymu proteolitycznego bromeliny, 
który pomaga trawić białko, może również pomagać w roz- 
puszczaniu skrzepów krwi, intensy�kuje działanie antybio-
tyków. Badania potwierdziły, że spożycie bromeliny może 
być korzystne w wielu sytuacjach klinicznych m. in. działa 
korzystnie na stawy, naczynia wieńcowe, zatoki przynosowe 
i układ moczowy.

Ekstrakt z owocu cytryny (Pericarpium Citri) dostarcza 
kumaryny, olejki eteryczne zawierające m.in. limonen, cytral 
i citronelal o właściwościach odkażających oraz silnym 
działaniu antyoksydacyjnym i redukującym indukowaną 
syntazę tlenku azotu (iNOS), która jest odpowiedzialna za 
procesy zapalne i destrukcyjne w tkankach.

Wskazania:
Jako uzupełnienie codziennej diety polecany osobom, które 
chcą szczególnie dbać o zdrowe i sprawne stawy.

Zalecany sposób użycia:
Rozpocząć od jednej kapsułki dwa razy dziennie w czasie 
lub po posiłku. Po ok. tygodniu można dawkę zredukować 
do 1 kapsułki 1 raz dziennie po kolacji. Nie należy przekra-
czać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Osoby o 
bardzo dużej masie ciała mogą zwiększyć dawkę dzienną.

Dostępne opakowania: po 30, 60 i 120 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny: Phytomedica Polska Sp. z o. o., ul. 
Królowej Marysieńki 9 lok. 2, 02-954 Warszawa,  informacja 
o preparacie w Polsce: tel. (022) 550 60 30, info@phytomedi-
ca.pl, www.phytomedica.pl.

Rheumafort jest zastrzeżonym znakiem przez �rmę  Phyto-
medica Polska.
1 W produkcji zastosowano innowacyjną technologię ekstrakcji tzw. ekstrakcję 

bio-wzmocnioną, która zapewnia wysoką aktywność składników i bezpieczeń-
stwo ich działania.

2 Rheumafort jest suplementem diety i zgodnie z art. 46 Ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia  z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1255) 
treść etykiety i ulotki środka spożywczego nie może przypisywać środkowi 
spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo 
odwoływać się do takich właściwości.

Rheumafort
szybka pomoc dla chorych stawów
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Phytomedica Polska

Nowa, lepsza ekstrakcja składników aktywnych
Na University of California w Irvine oraz �rmie Hamida 
Pharma opracowano specjalny proces ekstrakcji.  Proces 
ten ma zapewnić wysoką aktywność uzyskanych w ten 
sposób składników oraz bezpieczeństwo ich działania. 
Jest to proces wieloetapowy, obejmujący m.in. usunię-
cie zanieczyszczeń przy pomocy soków cytrusowych, 
suszenie w obniżonym ciśnieniu powietrza, rozdrabnia-
nie, mikronizację materiału roślinnego, specjalną suchą 
ekstrakcję  z użyciem pól elektrostatycznego i ultra- 
dźwiękowego oraz unikalne odblokowanie aktywnych 
centrów wyekstrahowanych cząsteczek przy użyciu 
wyciągów z owoców cytrusowych. 

W standardowej ekstrakcji nawet 90% wyekstrahowa-
nych cząsteczek może mieć zablokowane grupy 
aktywne poprzez przyłączenie do nich innych, niepożą-
danych cząsteczek. Zastosowanie nowej, udoskonalo-
nej ekstrakcji, przy produkcji składników aktywnych dla 
preparatu Rheumafort pozwoliło zwiększyć ilość 
cząsteczek aktywnych do ponad 70%.

Nowa ekstrakcja to:
  Większe bezpieczeństwo
  Szybsze działanie
  Lepsza skuteczność




	Rheumafort-brochure-1-4xii2014.pdf
	Rheumafort-brochure-2-3xii2014.pdf

