
Proenzi® Arthrostop ASU 
Maisto papildas 

30 tablečių 

 
Avokadų ir sojų ekstrakto bei Robuvit® kompleksas. 
Sąnarių mityba, jų lankstumo palaikymas ir bendras gyvybingumas. 
 
Tik viena tabletė per dieną. 
 
+ ASU neesterifikuotas avokadų ir sojų ekstraktas 
 
Manganas padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų jungiamojo audinio formavimąsi. 

Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir normalią baltymų sintezę. 
 
Vitaminas C padeda palaikyti normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kaulų ir kremzlių funkcijai, 
susidarymą. 
 
Vitaminas C, B6 ir magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. 
Vitaminas B6 padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, homocisteino apykaitą bei baltymų ir 
glikogeno apykaitą 
  

Dienos dozėje yra: 1 tab. % RMV* 

ASU neesterifikuoto avokadų ir sojų ekstrakto   300,0 mg - 

Robuvit® (Paprastojo ąžuolo (Quercus robur) ekstraktas)      20,0 mg - 

Vitamino C      24,0 mg 30 

Mangano        0,6 mg 30 

Vitamino B6     0,42 mg 30 

Magnio   56,2 mg 15 

*RMV% - referencinė maistinė vertė; - referencinė maistinė vertė nenustatyta 

 
Sudedamosios dalys: neesterifikuotas avokadų-sojų ekstraktas, lipnumą reguliuojanti 
medžiaga: celiuliozė; užpildas: kalcio fosfatas; karboksimetilkrakmolo natrio druska, magnio 
oksidas, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas; stabilizatorius: skersinio ryšio natrio 
karboksimetilceliuliozė; L-askorbo rūgštis, paprastojo ąžuolo (Quercus robur) ekstraktas, 
lipnumą reguliuojanti medžiaga: riebalų rūgščių magnio druskos;  mangano gliukonatas, 
stabilizatorius: hidroksipropilmetil celiuliozė; lipnumą reguliuojanti medžiaga: talkas; dažikliai: 
titano dioksidas, geležies oksidai ir hidroksidai; drėgmę išlaikanti medžiaga: glicerolis; 
piridoksino hidrochloridas. 
 
Vartojimo instrukcija: 1 tabletė per dieną. Geriausia po valgio, užgerti stikline vandens. 
Rekomenduojamas ilgalaikis vartojimas. 
 
Įspėjimai: Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba 
bei sveikas gyvenimo būdas. Maito papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. 
Netinkamas vaikams iki 12 metų amžiaus, nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims. Laikyti 
vaikams nepasiekiamoje vietoje! Pasikonsultuokite su gydytoju, jei vartojate receptinius 
vaistus cholesteroliui mažinti. Laikyti sausoje ir tamsioje vietoje ne aukštesnėje nei 25 °C 
temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  
 
Geriausias iki...(pabaigos): nurodyta ant šoninės pakuotės pusės (EXP). Tinkamumo laikui 
pasibaigus, papildo vartoti negalima. 



 

Gamintojas: Proenzi s.r.o., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Čekija. 
 
Gamintojo atstovas: UAB „Walmark“, Mėnulio g. 7, Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 210 19 40, 
www.walmark.lt 
 
Grynasis produkto kiekis: 42,0 g 

 


