
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prečo si vybrať ViaElastic Extra? 
 
Používame klinicky testovaný hovädzí kolagén 
Keďže kvalita je pre nás prvoradá, do jednej dennej dávky VIAELASTIC Extra sme 
namiešali až 7 500 mg klinicky testovaného hovädzieho kolagénu, ktorý pochádza 
len 
z kráv chovaných na brazílskej tráve. Jeho účinky sú podložené klinickou štúdiou. 
 
Je registrovaný na Úrade verejného zdravotníctva 
Vďaka tomu, že ViaElastic Extra splnil všetky podmienky, je platne registrovaný na 
Úrade verejného zdravotníctva. 7397/2017 
 
Používame hydrolyzované kolagénové peptidy 
Vo VIAELASTICU extra používame hydrolyzované kolagénové peptidy - 
najkvalitnejšiu formu kolagénu. Kolagénové peptidy z hovädzieho kolagénu sú pre 
človeka najlepšie stráviteľné a naše telo ich využije tam, kde je to potrebné (kĺby, 
chrupavky, šľachy). Hovoríme tak o bioaktívnom hydrolyzovanom hovädzom 
kolagéne. 
 
Vyrábame ho na Slovensku 
Za pomoci našich odborníkov vyrábame ViaElastic Extra na Slovensku. 
 
Komplexná kĺbová výživa obsahuje až 14 pre kĺby prospešných látok 
Prečo platiť za množstvo doplnkov výživy a užívať vitamíny vhodné pre kĺby 
jednotlivo? Do ViaElasticu Extra sme už namiešali všetko, čo Vaše kĺby potrebujú. 
Denná dávka je až 12 250 mg (pre kĺby prospešných látok). Okrem klinicky 
testovaného kolagénu v ňom nájdete vitamín C, bez ktorého naše telo nedokáže 
kolagén spracovať. Obsahuje aj prírodnú látku MSM, ktorá potláča bolesti a zápaly 
bez vedľajších účinkov. Štúdie dokonca ukázali, že kombinácia MSM a glukozamínu, 
ktorý sa tiež nachádza vo Via Elasticu Extra je prínosom pri liečbe artritídy. Tento 
doplnok výživy obsahuje aj horčík a vápnik, ktoré sú základnými stavebnými prvkami 
kostry. Na trhu už nič podobné nenájdete. O ďalších zložkách, ktoré Via Elastic Extra 
obsahuje a tiež o ich účinkoch sa dočítate v časti Zloženie. 



Prečo to všetko? 
MSM (metylsulfonylmetán) podporuje zlepšenie funkcie imunitného systému, 
znižuje zápal a pomáha obnoviť zdravé telesné tkanivo. 
Vápnik je nevyhnutný pre zachovanie zdravých kostí. Pre správne ukladanie vápnika 
do kostnej hmoty je nevyhnutný Vitamín D, a pre jeho využitie je potrebný horčík, 
ktorý tiež obsahujem. 
Vitamín C pozitívne ovplyvňuje obranyschopnosť organizmu, pôsobí ako antioxidant 
a napomáha pri tvorbe kolagénu . Zároveň prispieva k správnej funkcii kostí a 
chrupaviek. 
Vitamíny E a B2 prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Vitamín B1 
prispieva k správnej funkcii srdca a správnej látkovej premene. Vitamín B6 prispieva 
k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Vitamín B9 prispieva k 
správnemu fungovaniu imunitného systému a k správnej tvorbe krvi. 
 
Zloženie: 
V balení je 20 denných dávok, pričom jedna denná dávka obsahuje: 
7500 mg klinicky testovaného hovädzieho kolagénu typu I, II a III 
500 mg vitamínu C 
Glukosamín sulfát – má prírodné protizápalové vlastnosti, ako aj účinky proti 
starnutiu. Môže zvýšiť hustotu chrupavky a tekutiny obklopujúcej kĺby. 
Vápnik – základná stavebná zložka kostí 
Horčík – minerál nevyhnutný pre tvorbu kostí, zubov a chrupaviek 
Chondroitín sulfát – ovplyvňuje činnosť ciev v krvných kapilárach v 
blízkosti kĺbových štruktúr. 
Kyselina hyalurónová – slúži na udržanie pružnosti chrupavky 
Vitamín D3 – udržiava správnu hladinu vápnika a fosforu v krvi 
Vitamín B1 – je nevyhnutný pre správnu funkciu svalov 
Vitamín B2 – má dôležitú úlohu pri telesnom raste 
Vitamín B6 – udržuje činnosť ústredného svalstva a má upokojujúce účinky 
Vitamín B9 – kyselina listová 
 

Farbivo: betakarotény, červená repa, vitamín E (tokoferol) 


