Colágeno Tipo II
Chicken collagen type II Undenatured
1. Introdução
As articulações são estruturas funcionais que fazem o ligamento entre os ossos.
Compostas principalmente por cartilagem, membrana sinovial, tendões e ligamentos. A
composição e a organização estrutural entre colágeno e proteoglicanos é que possibilita
as características de resistência, elasticidade e compressibilidade da cartilagem articular,
tecido que amortece e dissipa forças recebidas, além de reduzir a fricção.
As dores articulares se dão devido a uma serie de motivos, como doenças e lesões.
A degeneração da cartilagem articular causa alterações secundárias na membrana
sinovial, ligamentos e músculos incluindo sintomas como dor, fraqueza, rigidez, ruídos
articulares e redução da amplitude de movimento. O processo degenerativo tem
diferentes causas como doenças hereditárias, doenças endócrinas, desarranjos articulares
e doenças inflamatórias.
O colágeno tipo II é a mais abundante proteína fibrilar presente na cartilagem articular,
perfazendo cerca de 85% do conteúdo de colágeno existente. É duas vezes mais ativo
que Glicosamina associada a Condroitina
2. Propriedades
O Colágeno tipo II é um colágeno não desnaturado, não hidrolisado, derivado da
cartilagem do esterno do frango, que induz a restauração das células e das articulações,
melhorando o metabolismo ósseo, aumentando sua densidade e elasticidade,
fortalecendo e aumentando a biomecânica do osso e promovendo a regeneração dos
tecidos.
Aumenta a densidade óssea e atua promovendo mais conforto para idosos e pessoas
com sobrepeso, mais mobilidade e flexibilidade das articulações como suporte protetor
para as atividades diárias e a prática esportiva, tais como: tarefas domésticas pesadas,
caminhadas, descida e subida de escadas etc.
3. Indicações
Indicado na prevenção de doenças osteoarticulares como artrose, osteoartrose,
artrite, osteoartrite, artrite reumatoide e osteoporose, em idosos, pessoas com sobrepeso
e praticantes de atividades físicas.
4. Dose usual
Sugere-se a dose de 40mg/dia ou a critério médico ou nutricionista.

5. Tabela Nutricional
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