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SOLGAR 7ALL IN ONE I

SOLGAR®7 DWA RAZY SIEDEM!!!!!
Solgar®7 to niepowtarzalny preparat dla ludzi aktywnych oraz 
wszystkich osób dbających o swoje stawy, których kondycja 
pogarsza się nieuchronnie wraz z wiekiem. Dlaczego „7”? Bo 
według badań już po 7 dniach można odczuć zmniejszenie 
bólu związanego ze stanami zapalnymi stawów. Zawiera 
także 7 wyjątkowych bioaktywnych składników odżywczych. 
Zamiast stać bezczynnie w miejscu z powodu bólu, można 
wybrać aktywność fizyczną wolną od dyskomfortu.
Solgar®7 należy do najnowszej generacji preparatów efek-
tywnie wspierających ruchomość, elastyczność i zakres 
ruchu w obolałych stawach. Skład łączy siedem bioaktyw-
nych składników regulacyjnych i odżywczych, dzięki czemu 
okazał się przełomowy dla osób cierpiących na kłopoty ze 
stawami wywołane przez ćwiczenia, upływ czasu lub rekre-
acyjną aktywność fizyczną.

CO W STAWIE PISZCZY (ANATOMIA OBCIĄŻEŃ)
Aktywność fizyczna jest kluczowa dla zdrowia organizmu. 
Podczas wysiłku na stawy działają jednak obciążenia, które 
mogą wywołać uszkodzenie lub stan zapalny stawu. Towa-
rzyszy temu ból, sztywność stawów, czasami obrzęk i ogra-
niczony zakres ruchu. Dolegliwości pojawiają się rano lub 
w trakcie i po aktywności fizycznej.
Aby zrozumieć ich przyczynę trzeba zajrzeć nieco głębiej 
w nasze ciało. Stawy przenoszą na co dzień ogromne obcią-
żenia i czasem cały ten złożony mechanizm (kości, chrząstki, 
ścięgna, więzadła) może ulec uszkodzeniu. Wyobraźmy 
sobie więc sytuację w której na skutek nadmiernego zużycia 
się stawu lub przeciążeń fizycznych uszkodzeniu uległa 
powierzchnia stawowa, która zbudowana jest ze specyficz-
nego białka - kolagenu typu 2. Układ odpornościowy może 
uznać pojawiające się odseparowane włókna kolagenu 
w stawie za ciało obce. Organizm mobilizuje wówczas lim-
focyty, które atakują „przeciwnika”. Wtedy pojawia się stan 
zapalny, który odczuwamy jako ból, opuchliznę, czy zwięk-
szoną temperaturę chorego miejsca.
Ważne jest więc zatrzymanie rozwoju stanu zapalnego, by nie 
przerodził się on w trwałą degenerację stawu. Według badań 
naukowych takimi strażnikami jest kilka substancji natural-
nych, które dopiero niedawno zostały odkryte, przebadane 
i przygotowane w laboratoriach medycznych.

UC-II® - WYJĄTKOWY NIEZDENATUROWANY 
KOLAGEN

Jednym z najnowszych osiągnięć nauki jest składnik nazwany 
UC-II® – opatentowany niezdenaturowany kolagen typu 2, 
uzyskany z mostka kurczaka. Czym różni się kolagen zde-
naturowany od niezdenaturowanego? Łatwym porówna-
niem w tym wypadku jest… rosół. Pod wpływem obróbki 
termicznej kolagen może ulec denaturacji. Staje się wówczas 

źródłem składników. Zawiera: kwas hialuronowy, siarczan 
chondroityny oraz kolagen jako taki. Jego cząstki są na tyle 
małe, by organizm mógł je przyswoić i pozbawione skład-
ników, które mogłyby zaalarmować układ immunologiczny. 
Rosół zawiera więc kolagen zdenaturowany, dlatego uznaje 
się go za bardzo odżywczą zupę.
UC-II® to specjalny niezdenaturowany kolagen typu 2. Pod-
czas przetwarzania zachowane zostały jego ważne wła-
ściwości, między innymi wyjątkowe obszary molekularne 
zwane epitopami. Mają one zdolność do wspomagania reakcji 
odpornościowej i instruowania organizmu, aby nie atakował 
swojego własnego macierzystego kolagenu. Co ważne: orga-
nizm można tego „nauczyć doustnie” i to tylko na bardzo 
specyficzny rodzaj kolagenu, właśnie typu 2, który występuje 
w stawach.
Proces ten znany jest jako “tolerancja doustna przez poda-
wanie antygenu”. Jak już wspomniano, jeżeli układ immuno-
logiczny napotka na strukturę białek, której nie rozpozna, 
zaatakuje te białka, doprowadzając do stanu zapalnego 
i uszkodzenia. Jednakże, jeżeli układ odpornościowy da się 
„nauczyć”, że dane białko jest przyjacielem, a nie wrogiem, 
przestanie go atakować. Można to osiągnąć poprzez tole-
rancję doustną, która wywołuje w ostatnim czasie niezwykłe 
zainteresowanie społeczności naukowców zajmujących się 
różnymi problemami dotyczącymi układu odpornościowego. 
Jednym z przykładów jest alergia na orzeszki ziemne, w przy-
padku których spożywanie codziennie niewielkich ilości aler-
genu może sprawić, że uzyska się tolerancję doustną i wtedy 
orzeszki ziemne spożywane w diecie nie wywołają już nega-
tywnej reakcji układu odpornościowego. 
To “doustne szczepienie” jest możliwe dzięki „nauce”, która 
odbywa się w jelitach. Częsteczki UC-II® zawarte w tabletce 
Solgar®7 mogą dotrzeć do kępek Peyera znajdujących się 
w tkance limfatycznej jelita. Wiążą się z nimi i mogą być roz-
poznawane jako macierzyste i niegroźne. Zapoczątkowany 
w kępkach proces tolerancji na specyficzny kolagen, poprzez 
limfocyty T regulatorowe klasy II dociera do okolic stawu 
i pomaga w regulowaniu reakcji zapalnej.

BOSWELLIA SERRATA 5-LOXIN® ADVANCED
UC-II® nie walczy jednak ze stanem zapalnym sam.  
W Solgar®7 ma kilku sojuszników, między innymi 5-Loxin® 
Advanced. To z kolei synergiczna kompozycja związków 
pochodzących z rośliny Boswellia serrata (Boswellia) zawie-
rająca wzbogacony kwas AKBA (3-O-acetylo–11-keto-b-
-bosweliowy) oraz nielotne oleje z gumożywicy wzmacnia-
jące biodostępność AKBA.
Kwasy bosweliowe były od dawna stosowane w medycynie 
do zmniejszania stanów zapalnych. Hamują bowiem szlaki 
tego procesu prowadzące do zapalenia stawów. 5-Loxin® 

Advanced jest skoncentrowaną substancją naturalną skompo-
nowaną z naturalnych kwasów bosweliowych. W naturalnie 
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rosnącej boswelii zawartość AKBA jest stosunkowo niska, na 
dodatek w roślinie występują składniki hamujące jego dzia-
łanie. 5-Loxin® Advanced zawiera jednak więcej AKBA, niż 
związków hamujących, a wzbogacony jest o nielotne oleje 
z gumożywicy potęgujące biodostępność AKBA.
Stan zapalny jest więc gaszony nie tylko poprzez zatrzymanie 
reakcji immunologicznej (UC-II®), ale i przez osłabienie 
całego szlaku procesu zapalnego w organizmie (5-Loxin® 

Advanced), torując  drogę pozostałym składnikom prepa-
ratu. Redukcja stanu zapalnego pozwala bowiem chrząstce 
na leczenie się. Wówczas na arenę bitwy o zdrowie stawów 
wkraczają kolejne składniki.

ESTER–C®

Ester-C to niekwasowa, wysoce wchłanialna postać witaminy 
C. Tymczasem kolagen powstaje właśnie przy udziale wita-
miny C. Jednak nie tylko on. Podobnie rzecz ma się z elastyną, 
kolejnym kluczowym składnikiem całego stawu. Wchodzi on 
w skład tkanek elastycznych: ścięgien i więzadeł kluczowych 
dla aparatu ruchu człowieka. Witamina C pomaga także 
chronić komórki stawu przed uszkodzeniem (stresem) oksy-
dacyjnym.

KURKUMA
Kurkumina jest podstawowym składnikiem aktywnym wystę-
pującym w kurkumie. W wielu badaniach wykazywano, że 
kurkumina ma działanie przeciwzapalne poprzez kilka róż-
nych ścieżek, w tym przez ścieżkę kwasu arachidonowego, 
COX, LOX, cytokiny (ILs oraz TNF), a także NFkB, bez 
działań ubocznych, które posiada wiele powszechnie stoso-
wanych leków o podobnym działaniu.
Wierzba biała
Stosowanie kory wierzby sięga czasów Hipokratesa  
(400 l p.n.e.), kiedy to używano jej do zbijania gorączki 
i leczenia stanów zapalnych. Zawiera ona salicynę, związek 
chemiczny podobny do aspiryny i może przez to działać 
zarówno przeciwbólowo jak i przeciwzapalnie. Badania 
wskazują, że wierzba biała może wykazywać łagodne dzia-
łanie znieczulające u osób cierpiących na bóle stawów.

IMBIR
Właściwości przeciwzapalne imbiru wykazywano w kilku 
badaniach. Składniki aktywne korzenia imbiru, w tym ginge-
role i szogaole maja zdolność hamowania ścieżek zapalnych 
COX–2 oraz LOX (lipooksygenazy).

KOMPLEKS PIEPRZU
Kapsułka Solgar®7 zawiera dwa składniki, które możemy zna-
leźć w każdej kuchni. Pierwszy to pieprz kajeński. Zawiera 
kapsaicynę, która oprócz tego, że nadaje pieprzowi kajeń-
skiemu charakterystyczną ostrość, może działać hamująco na 
substancję P, neuropeptyd związany z procesami zapalnymi 
i odczuwaniem bólu. Drugi to piperyna, alkaloid roślinny, 
który jest głównym składnikiem czarnego pieprzu, czyli Piper 
nigrum. W Solgar®7 pojawia sie on jednak jako Bioperine®. 
Standaryzowany wyciąg z czarnego pieprzu zawierający 95% 
piperyny. Wykazano, że zażywanie Bioperin® wraz z innymi 
składnikami odżywczymi może poprawiać ich wchłanianie.

SUPLEMENTACJA
Bardzo ważne jest przestrzeganie sposobu zażywania – jedna 
kapsułka Solgar®7 dziennie. Zażywanie więcej niż jednej kap-
sułki dziennie Solgaru®7 najprawdopodobniej nie zwiększy 
jego efektywności. UC-II®, jeden z jego kluczowych skład-
ników, działa poprzez tolerancję doustną, gdzie niewielkie 
ilości antygenu dostarcza się układowi odpornościowemu. 
Badania wykazują, że zwiększona dawka niekoniecznie będzie 
bardziej efektywna. Teoretycznie – gdyby zażyć zbyt wiele 
preparatu, mógłby okazać się on całkowicie nieskuteczny. 
Najlepszym miejscem do zakupu preparatu jest apteka. Far-
maceuta posiadający fachową wiedzę z pewnością odpowie 
na wszelkie pytania dotyczące stosowania produktu. 
W aptece, również w ramach opieki farmaceutycznej, można 
zaczerpnąć informacji dotyczących szerokiego zakresu moż-
liwych działań profilaktycznych zmierzających do poprawy 
stanu zdrowia
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