


Ligamentele
Ligamentele  sunt structuri de legătură, ele 
leagă oasele unul de altul și mențin 
articulațiile. 

Ligamentele genunchiului și ale gleznei sunt 
afectate cel mai frecvent.

Întinderea ligamentelor presupune exercitarea 
unei forțe asupra lor, ceea ce poate însemna o 
căzătură sau o lovitură, dacă impactul este 
puternic acestea se pot rupe. 



Ligamentele
Pentru a preveni întinderile ligamentelor, 
acestea nu trebuie suprasolicitate și trebuie 
evitat un efort fizic prea mare în activitățile 
zilnice. 
Dacă mergem la sală sau practicăm un sport 
ligamentele trebuie să fie încălzite înaintea 
efectuării antrenamentelor fizice.
Sunt  recomandate suplimente alimentare 
destinate îmbunătățirii structurii ligamentelor, 
acestea ajută la menținerea integrității 
țesutului ligamentelor prevenind întinderea 
sau ruperea acestora.



Creșterea în greutate, înaintarea în vârstă, 
efortul fizic , căzăturile sau loviturile pot 
provoca întinderi sau rupturi ale ligamentelor.

Întinderea ligamentelor sau ruptura acestora:

• pot reduce mobilitatea

• pot afecta calitatea vieții

Cauze și factori de risc



Ligamento Artro este recomandat persoanelor 
active, sportivilor, persoanelor vârstnice și celor 
care doresc să mențină în formă aparatul 
locomotor.

Ingredientele unice, atent selecționate din 
compoziția Ligamento Artro contribuie la 
menținerea sănătății ligamentelor și articulațiilor.

Ligamento Arto cu Omega 3 cea mai bună alegere
pentru îngrijirea ligamentelor și articulațiilor



Ligamento Arto cu Omega 3 cea mai bună alegere
pentru îngrijirea ligamentelor și articulațiilor

Glucozamin

Acid hialuronic

Condroitin

Omega 3

Colagen tip II



Ligamento Arto cu Omega 3 cea mai bună alegere
pentru îngrijirea ligamentelor și articulațiilor

Glucozamina - restabilește membrana sinovială și procesele enzimatice ale celulelor 
cartilajului articular

Acidul hialuronic – asigură vîscozitatea și elasticitatea articulațiilor

Condroitina - reface cartilajul deteriorat și neutralizează substanțele care 
contribuie la degradarea cartilajului + 
reține - lichidul în țesutul cartilajului
 Omega-3 - reduce procesele inflamatorii

Reduce durerea

Colagen de tip II - formează fibre care permit cartilajului să atragă proteoglicani care 
susțin rezistența ligamentelor și articulațiilor



3 pași pentru a-ți readuce și menține mobilitatea

reduce inflamația

reface ligamentele și articulațiile

îmbunătățește funcția articulară



COMPOZIȚIA UNICĂ 

5 ingrediente atent selecționate

Glucozami
n

Omega 3 Condroitin
Acid 

hialuronic
Colagent 

tip IIINGREDIENTE

3 CAPSULE
REFACE STRUCTURA 
CARTILAJULUISUSȚINE FUNCȚIA  
ARTICULAȚIILORSUSȚINE REZISTENȚA ȘI 
FORȚAREFACE STRUCTURA 
LIGAMENTELOR ȘI A 
STRUCTURILOR DE 
LEGĂTURĂ

ÎNCETINEȘTE PROCESUL 
DEGENERATIVREDUCE DUREREA ȘI 
INFLAMAȚIA



ü Produs de ultimă generație recomandat 
pentru sănătatea sistemului articular ce 
asigură regenerarea completă

ü Eficacitate pe termen lung

ü Acțiune rapidă

ü UȘOR DE FOLOSIT- toate substanțele 
active într-o singură capsulă

Avantaje



Avantaje

ü Formulă originală inovativă

ü Produs de origine naturală

ü Calitate superioară a produsului

ü Recomandat atât pentru ligamente cât 
și pentru articulații



Singurul produs special conceput pentru a 
susține sănătatea ligamentelor
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