
A fentiekből és számos vizsgálatból is következik, hogy 

az UC-II® minden típusú ízületi probléma esetén hatásos 

(nem is akármennyire), autoimmun eredetű ízületi  

problémák esetén pedig különösen az. Az UC-II®-t számos 

klinikai vizsgálatban használták nagy sikerrel, 40 mg-os 

dózisban. Bár a 40 mg nagyon kevésnek tűnik, emberek-

nél ennyi az optimális dózis minden vizsgálat szerint. 

Magasabb dózis nem jobb, sőt… Ez azért van, mert az UC-

II®, ahogyan fentebb is olvasható, „védőoltáshoz” hasonló-

an hat az immunrendszerre, a nyirokrendszeren keresz-

tül és nem a hagyományos úton (a porchoz a vérárammal 

kollagén-peptidek juttatásával, majd ezek porcokba való 

beépülésével + az ízületi folyadék növelésével). 

Napi 40 mg UC-II® szignifikánsan hatásosabbnak bizo-

nyult humán klinikai vizsgálatban, mint 1500 mg Glüko-

zamin HCl + 1200 mg Kondroitin-szulfát.

Bár a termék lényege az antitest-termelés leállítása  

(az ízületi probléma autoimmun komponensének elimi-

nálása), és így a termék esszenciája az UC-II®, de természe-

tesen az ízület építésére + ízületi kenőanyagának fokozá-

sára is gondoltunk, tehát a „hagyományos útvonalra” is: 

Egy Chondractiv® néven szabadalmaztatott másik 

csirkeszegycsontporc-kivonatot is tartalmaz. Ez részben 

hidrolizált (előemésztett) formában tartalmazza a II-es 

típusú kollagéneket, de emellett többek közt hialuronsa-

vat, kondroitint és egyéb aminoglikánokat is tartalmaz, 

méghozzá a csirkeporc természetes, extra-celluláris mát-

rixának részeiként, így nem összehasonlíthatóak  

az izolált hialuronsav- és kondroitin-szulfát-alapanyagok-

kal. Ez az ízületek építő- és kenőanyagát biztosítja.

Organikus bambuszrügyből nyert szilíciumot is tartal-

maz a termékünk, ahogyan C-vitamint is. Mindkettő 

segíti a kollagén-szintézist, és klinikai vizsgálatokban  

a szilícium jó hatású ízületi problémák esetén, ahogyan 

az is ismert vizsgálatokból, hogy a kollagén-peptidek 

ízületekre gyakorolt pozitív hatását a vele együtt szedett 

C-vitamin tovább fokozza.

A termékünk Curcugreen® (korábbi nevén Bio-Curcu-

min®, avagy BCM-95®) teljes spektrumú kurkuma- 

kivonatot is tartalmaz, amely a hagyományos kurku-

min-kivonatoktól különbözik, ugyanis a kurkuma-gyökér 

esszenciaolaját is tartalmazza, ami által a felszívódása 

min. 7-szeres! Azonban nagyban különbözik nemcsak  

a hagyományos kurkuma-kivonatoktól, de a fokozott 

felszívódású kurkuma-kivonatoktól is, ugyanis a  

CurcuGreen® a világ egyetlen olyan kurkuma-kivonata, 

ami a hasznos (ún. szabad) kurkumin-szintet képes  

fokozni a vérben, és nem a haszontalan vagy kevésbé 

hasznos bomlástermékeit. A CurcuGreen® 100%-osan 

zöld-energia felhasználásával készül (napelemek által  

biztosított energiával), a gyártó saját ültetvényéről  

származó, vegyszermentesen termesztett kurkuma- 

gyökereiből kivonva. Számos klinikai vizsgálat bizonyí-

totta hatását. (Bővebben a GAL Bio-Curcumin®+ és GAL 

GAL UC-II® Porc-komplex

A GAL UC-II® Porc-komplex leglényegesebb összetevője az UC-II® néven szaba-
dalmaztatott, nyers csirkeszegyporcból nyert alapanyag. Más porc-kivonatok-
kal/kollagénekkel szemben a II-es típusú kollagéneket ún. nem denaturálódott 
(nyers) formában tartalmazza, méghozzá stabilizálva, hogy ne tudjon az emésztő-
rendszerben se denaturálódni, megemésztődni. Ezáltal változatlan (nyers) formában 
képes eljutni a vékonybelünkben található nyirokszerveinkhez, az ún. Peyer-plakkok-
hoz. Ezáltal a nyirokrendszerünkön keresztül képes befolyásolni az immunműködésün-
ket, és így megállítani a saját porcszöveteink megtámadását, meggátolva az azok elleni 
antitestek termelését. 
Ilyen antitestek nemcsak autoimmun ízületi betegségek esetén termelődnek (Rheumatoid  
arthritis). Az ízületek porcfelszínének sérülése, kopása, helytelen mozgása (súrlódás), vagy  
egyszerűen csak intenzívebb sport alatti igénybevétele során a porcot alkotó II-es kollagén- 
fehérjék egy kis része denaturálódik, azaz a szervezet számára idegen fehérjék jönnek létre. 
Ezek ellen kisebb-nagyobb mértékben antitest-termelés indul meg, ami által krónikus gyulladás 
és egyéb problémák léphetnek fel.
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A szerző kijelenti, hogy írását kizárólag a legfrissebb, független és mértékadó kutatások alapján, összefüggéseik mélyreható tanulmányozása nyomán, azok eredményeinek bemutatására hozta létre a fogékony 
és érdeklődő Olvasók tájékoztatásának céljával. Figyelemmel és tisztelettel a gazdasági versenyhivatali szempontokra, ismerve és betartva a vitaminok és étrend-kiegészítők forgalmazásához kapcsolódó 
kommunikációt érintő hazai és európai uniós szakhatósági előírásokat, hangsúllyal hívja fel arra mindazon személyeket és gazdasági társaságok felelős képviselőit, hogy írását bármely termék eladásának 
ösztönzésére sem egészében, sem részleteiben fel nem használhatják, s kijelenti, hogy az e céllal történő közzétételtől maga is mindenkor tartózkodik.    !
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Bio-Curcumin+ Forte termékeink leírásában olvashat 

róla). Bár a termékben lévő Curcugreen® mennyisége 

kicsi (10 mg), ez kb. 1200 mg kurkumagyökér-pornak felel 

meg. Ezenfelül az esti, lefekvés előtti időzítésnek is jelen-

tős szerepe van, ilyenkor kis mennyiség gyulladáscsök-

kentő is sokkal hatékonyabb reumás problémák esetén  

egy friss, 2018-as vizsgálat szerint.

Felhasználási javaslat: Mindennap este, lefekvés előtt, 

éhgyomorra vegyünk be 1 db kapszulát.

 Szabó Gál  Bence


