
Биологически активная добавка к пище 
Артра® Плюс / Artra® Plus 

Не является лекарственным средством 
 

Форма выпуска: таблетки, покрытые плёночной оболочкой, массой 1750 мг по 60, 120 
штук во флаконе, по 1 флакону в картонную коробку. 
 
СОСТАВ: смесь хондроитинсульфата натрия и глюкозамина гидрохлорида (хондроитин- 
сульфат натрия, глюкозамина гидрохлорид, вода очищенная), носитель 
микрокристаллическая целлюлоза, стабилизатор дикальция фосфат дигидрат, носитель 
кроскармеллоза натрия, стабилизатор стеариновая кислота, оболочка таблетки (носитель 
гидроксипропил-метилцеллюлоза, краситель диоксид титана, стабилизатор полидекстроза, 
агент антислёживающий тальк, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды, 
стабилизатор полиэтиленгликоль, краситель оксид железа жёлтый), стабилизатор магния 
стеарат. 
 
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1–2 таблетки 1 раз в день во 
время еды.  
 
Продолжительность приёма – 1–2 месяца. При необходимости приём повторить. 
 
Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище – источника 
глюкозамина, хондроитинсульфата. 
 
Суточная дозировка (1 таблетка) удовлетворяет: 
 

Биологически активное 
вещество 

 
1 таблетка содержит, мг 

% от адекватного уровня 
потребления* 

Глюкозамин 336 мг 48 

Хондроитинсульфат 500 мг 83 
Примечание:*Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. 
 
Артра® Плюс – это источник глюкозамина и хондроитина. 
Хондроитин и глюкозамин играют важнейшую роль в восстановлении 
соединительной ткани, улучшают амортизационные свойства хряща, увеличивают 
подвижность суставов. 
Перечисленные компоненты в комбинации обладают синергическим эффектом, дополняя 
и усиливая эффекты друг друга. 
 
Компоненты Артра® Плюс: 
• являются источником для образования хрящевого матрикса и соединительной 
ткани, способствуя их восстановлению 
• способствуют увеличению подвижности суставов 
• способствуют ускорению регенерации хрящевой ткани 
• способствуют защите суставного хряща 
 
Что входит в состав Артра® Плюс: 
 
Глюкозамин и хондроитинсульфат принимают участие в синтезе соединительной ткани. 
Глюкозамин является структурным компонентом для образования (синтеза) других 
компонентов хрящевых структур, тормозит развитие дегенеративных процессов в 



суставах, восстанавливает их функцию. Введение экзогенного глюкозамина усиливает 
выработку хрящевого матрикса. 
Хондроитинсульфат натрия служит дополнительным субстратом для образования 
здорового хрящевого матрикса, входит в состав синовиальной жидкости, которая 
обеспечивает скольжение суставных поверхностей, а также осуществляет питание хряща 
и способствует снижению потребности в нестероидных противовоспалительных 
препаратах. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. 

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Срок годности: 2 года. 

Условия хранения: Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15 °С до 
25 °С и при относительной влажности воздуха не более 60%. 

Условия реализации: места реализации определяются национальным законодательством 
государств-членов Евразийского экономического союза.

Изготовитель: «USPL Nutritionals», 1300 Airport Rd, North Brunswick, NJ 08902, USA 
(США) или «Eagle Nutritionals, Inc», 111 Commerce Road, Carlstadt, NJ 07072, США или 
«AmeriPharma Labs LLC», 71 Veronica Avenue, Somerset, New Jersey (NJ) 08873, США по 
заказу «Takeda Pharmaceuticals International AG», Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-
Opfikon (Zurich), Switzerland (Швейцария), упаковано: «Unipharm, Inc.», 75 Progress Lane, 
Waterbury, Connecticut (CT) 06705, USA (США). 

Импортёр / Организация, уполномоченная принимать претензии потребителей: 
ТОО «Такеда Казахстан» 
г. Алматы, ул. Шашкина 44 
Номер телефона (727) 2444004 
Номер факса (727) 2444005 
Адрес электронной почты DSO-KZ@takeda.com 

mailto:DSO-KZ@takeda.com


Тағамға  биологиялық белсенді қоспа 
Артра®Плюс / Artra®Plus 

Дәрінің қатарына жатпайды. 

Шығарылу түрі: салмағы 1750 мг таблеткалар, үлбір қабықпен қапталған, 60, 120 
данадан құтыда, 1 құтыдан картон қорапта. 

Құрамы: натрий хондроитинсульфаты мен глюкозамин гидрохлоридінің қоспасы (натрий 
хондроитин-сульфаты, глюкозамин гидрохлориді, тазартылған су), тасымалдаушы 
микрокристалдық целлюлоза, тұрақтандырғыш дикальций фосфат дигидраты, 
тасымалдаушы натрий кроскармеллозасы, тұрақтандырғыш стеарин қышқылы, 
таблетканың қабықшасы (тасымалдаушы гидроксипропил-метилцеллюлоза, бояғыш титан 
диоксиді, тұрақтандырғыш полидекстроза, нығыздалуға қарсы бөлік тальк, 
мальтодекстрин, ортатізбекті үшглицеридтер, тұрақтандырғыш полиэтиленгликоль, 
бояғыш темір оксиді сары), тұрақтандырғыш магний стеараты. 

Қолдану тәсілі: ересектерге күніне 1-2 таблеткадан, тағамға қосып қабылдау қажет. 
Қабылдау ұзақтығы – 1-2 ай. Қажет болса, қабылдауды қайталауға болады.  

Қолдану аясы: тағамға  биологиялық белсенді қоспа глюкозаминнің, 
хондроитинсульфаттың көзі ретінде ұсынылады. 

Тәуліктік мөлшерлемесі (1 таблетка) қанағаттандырады: 
Биологиялық белсенді 

заттек 1 таблеткасындағы мөлшері, мг 
Сәйкес тұтыну деңгейінен 

% * 

Глюкозамин 336мг 48 

Хондроитинсульфат 500мг 83 
Ескерту: * - ЕурАзЭҚ Кеден Одағының «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға (бақылауға) жататын 
тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлық-эпидемиологиялық және гигиеналық талаптарына» сәйкес. 

Артра® Плюс – глюкозамин мен хондроитиннің алынатын көзі. 
Хондроитин мен глюкозамин дәнекер тінді қалпына келтіруде маңызды роль 
атқарады, шеміршектің соғылуға қарсы қасиеттерін жақсартады, буынның 
қозғалғыштығын күшейтеді. 
Аталған құрамбөліктердің бірігуі қосарлана әрекет етеді, бір-бірінің әсерін толықтырып, 
күшейтеді. 

Артра® МСМ Плюс құрамбөліктері: 
• шеміршек матриксінің және дәнекер тіннің қалпына келуіне ықпал етіп,

олардың түзілуі үшін алынатын көзі болады.
• буынның қозғалғыштығының артуына ықпал етеді
• шеміршек тініне өң бітуін үдетуге ықпал етеді
• буын шеміршегін қорғауға ықпал етеді

Артра® Плюс-тің құрамына кіретіндер: 

Глюкозамин мен хондроитинсульфат дәнекер тіннің түзілісінде қатысады.  
Глюкозамин – шеміршек құрылымының басқа құрамбөліктерінің түзілуі үшін 
құрылымдық бөлік болады, буындағы кері өзгерісті үрдістердің дамуын тежейді, олардың 
қызметін қалпына келтіреді. Экзогендік глюкозаминді енгізу шеміршек матриксінің 
өндірілуін күшейтеді. 



Натрий хондроитин сульфаты сау шеміршек матриксінің түзілуі үшін қосымша 
субстрат қызметін атқарады, буын беттерінің сырғуын қамтамасыз ететін буын 
сұйықтығының құрамына кіреді, сондай-ақ, шеміршектің қоректенуін іске асырады және 
стероидтық емес қабынуға қарсы препараттарға қажеттілікті азайтуға ықпал етеді. 

Қарсы көрсетімдері: ББҚ құрамбөліктерін жеке көтере алмау, жүктілік, бала емізу кезеңі. 
Қолдану алдында дәрігермен кеңесу қажет. 

Жарамдылық мерзімі: 2 жыл. 

Сақтау шарттары: 15°С-тан 25°С-қа дейінгі температурада, ауаның ылғалдылығы  60% -
дан аспайтын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау қажет. 

Тарату шарттары: тарату орындары Еуразиялық экономикалық одаққа мүше-
мемлекеттердің ұлттық заңнамаларымен анықталады. 

Дайындаушы: «USPLNutritionals», 1300 AirportRd, NorthBrunswick, NJ 08902, USA 
(АҚШ) немесе «EagleNutritionals, Inc», 111 CommerceRoad, Carlstadt, NJ 07072, АҚШ 
немесе «AmeriPharmaLabsLLC», 71 VeronicaAvenue, Somerset, NewJersey (NJ) 08873, АҚШ 
«TakedaPharmaceuticalsInternationalAG» тапсырысы бойынша, Thurgauerstrasse 130, 8152 
Glattpark-Opfikon (Zurich), Switzerland (Швейцария), қапталған: «Unipharm, Inc.», 75 
ProgressLane, Waterbury, Connecticut (CT) 06705, USA (АҚШ). 

Импорттаушы / Тұтынушылардың  шағым-талаптарын  қабылдауға өкілетті ұйым: 
«Такеда Қазақстан» ЖШC,  
Алматы қ., Шашкин көшесі, 44 
Телефон нөмірі (727) 2444004 
Факс нөмірі (727) 2444005 
Электрондық поштасы DSO-KZ@takeda.com 

mailto:DSO-KZ@takeda.com

