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B-LURON
tai biologiškai aktyvus maisto papildas, 
kurio pagrindą sudaro hialurono-
chondroitino kompleksas (HChK).  
B-Luroną pagal unikalią technologiją 
gamina vokiečių kompanija Gramme-
Revit GmbH. Jis skirtas aktyvinti sinovinio 
skysčio gamybą, aprūpinti mitybinėmis 
medžiagomis kremzlinį audinį ir taip 
sudaryti sąlygas jam atsistatyti. 



Tai klasikinis  ortomolekulinis produktas, nes  
B-Lurono komponentai ir veikimo mechanizmas atitinka  pagrindinį 
ortomolekulinės medicinos principą: „saugoti ir atstatyti sveikatą 
keičiant tų medžiagų koncentraciją organizme, kurios įprastai būna 
organizme ir yra būtinos jo sveikatai palaikyti“. Trumpai ir iš esmės: 
„teisingos molekulės ir teisingas jų kiekis“.

Gamintojui pavyko sukurti unikalią dviejų pagrindinių statybinių 
medžiagų, būtinai reikalingų, kad kremzlės galėtų funkcionuoti 
ir atsistatinėti, kombinaciją. Tai chondroitinas ir hialurono rūgštis, 
kurie šioje kombinacijoje veikia sinergiškai, – tai yra, sustiprina 
vienas kito poveikį. Šio komplekso poveikis yra tiek pat efektyvus, 
kaip ir hialurono rūgšties sąnarių injekcijos, bet – kas yra didelis 
pranašumas – veikia iš karto visus sąnarius.  

„Be judėjimo gyvenimas — tik 
letargo sapnas“, — pasakė Žanas 
Žakas Ruso ir, kaip ir visi klasikai, 
yra teisus iki šiol. Mes kasdien 
judame: einame, šokame, bėgame, 
tiesiog atsisėdę supame koją, o 
tai daryti galime todėl, kad mūsų 
kaulai yra sujungti paslankiomis 
jungtimis — sąnariais. Sveiki 
sąnariai tolygiai paskirsto krūvį 
visame savo paviršiuje.  

SVEIKI 
SĄNARIAI  

4



Kelio sąnario struktūra

Sąnario kapsulė

Sinovinė membrana

Sinovinis skystis

Kremzlė

Kaulas

SĄNARIO KAPSULĖ 
iš vidinės pusės yra išklota specialia substancija, kuri vadinama

SINOVINE MEMBRANA 
Ši membrana aprūpina sąnarį maisto medžiagomis ir gamina 
sinovinį (sąnarinį) skystį, kuris sumažina trintį tarp kaulus 

sinovinė membrana, kuri iškloja kapsulę iš vidaus ir gamina 
sąnarinį skystį.

Sąnarį sudaro šie elementai:

kaulų sąnariniai paviršiai, kurie yra padengti kremzliniu 
audiniu;
jungiamojo audinio sąnario kapsulė;

5



dengiančių kremzlių ir taip saugo jas nuo susidėvėjimo.  
Kai sąnariui tenkantis krūvis sumažėja, kremzlė kaip kempinė 
sugeria sąnarinį skystį, o krūviui padidėjus, priklausomai nuo 
spaudimo stiprumo, tas skystis iš kremzlės yra išstumiamas. 
Sąnarinis skystis tuo pačiu metu ir atskiria sąnario kremzlinius 
paviršius vieną nuo kito, ir suformuoja slidų jų paviršių. Sveikas 
sąnarys pats save „sutepa“, dėl to sveikame sąnaryje trinties jėga 
yra 5 kartus didesnė, nei ledo trinties jėga.

SĄNARIŲ KREMZLĖS 
nėra sujungtos su kraujotaka, todėl negauna maistinių medžiagų 
iš kraujo tiesiogiai. Jos į kremzles patenka per sąnarinį skystį. 
Judesio metu kremzlių ląstelės pasiima joms reikalingas maistines 
medžiagas iš sąnarinio skysčio ir į jį atiduoda apykaitos produktus, 
todėl judėjimas sąnariui yra gyvybiškai svarbus tiesiogine prasme.

SĄNARIŲ KREMZLĖS 
sudarytos iš matrikso (tarpląstelinės medžiagos), kuriame išsidėstęs 
kolageno gijų tinklelis. Matrikse taip pat yra chondrocitai — ląstelės, 
sintezuojančios baltymą šiam tinkleliui ir statybinę medžiagą 
kremzlės pagrindui. Matriksas sudarytas iš labai didelių molekulių 
(proteoglikanų), kurios sulaiko vandenį ir taip užtikrina kremzlių 
elastingumą ir reikiamą amortizaciją smūgių metu. Matrikse taip 
pat yra gliukozamino glikanų, hialurono rūgšties ir chondroitino 
sulfatų, kurie yra sinovinio skysčio sudedamosios dalys.

Kaulų galai (epifizės) yra apsaugoti 3–5 mm aukščio hialuroninėmis 
kremzlėmis, kurios yra tarsi apsauginės pagalvėlės: kremzlės 
amortizuoja staigių judesių ir svorio poveikį kaulams.
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Hialurono 
rūgštis

HIALURONO RŪGŠTIS 
yra daugelyje organizmo vietų: sąnariuose, kauluose, 
stiklakūniuose, širdies vožtuvuose, odoje, sinoviniame skystyje. Ji 
ištempia odą ir odos raiščius iš vidaus, palaiko kremzles elastingas, 
sutepa sąnarius, yra pagrindinė sąnarinio skysčio sudedamoji 
dalis. . Be jos sąnariai negalėtų funkcionuoti. Jaunas ir sveikas 
organizmas pats pasigamina reikiamą kiekį hialurono rūgšties. Bet 
su amžiumi jos sintezė lėtėja, ir kai taip atsitinka, atsiranda sąnarių 
problemų, ant veido pradedame pastebėti nepageidaujamų 
raukšlelių — pirmųjų priešlaikinio senėjimo požymių.

HIALURONO RUGŠTIS — 
DAUGIAU, NEI TIESIOG «SĄNARINIS SKYSTIS»

Apie 40-uosius metus hialurono 
rūgšties gamyba sumažėja 
maždaug per pusę.

60-aisiais metais ir vėliau 
organizmas gamina tik 10 % 
reikiamo jos kiekio.
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HIALURONO RŪGŠTIS 
pagal cheminę struktūrą priskiriama gliukozamino glikanams arba 
mukopolisacharidams. Jos molekulės taip pat gali sulaikyti didelį 
kiekį vandens, todėl tarpląstelinė medžiaga įgyja želės pavidalą ir 
taip gali „išlaikyti“ ląsteles.

GRAMAS HIALURONO RŪGŠTIES 
gali surišti ir sulaikyti iki šešių litrų vandens, kurio negalima 
„išspausti“. Šią savybę hialurono rūgštis perduoda sąnariams. 
Jos dėka audinio skystis išlaiko reikiamą konsistenciją ir keičia 
klampumą priklausomai nuo mechaninės jėgos poveikio stiprumo: 
esant dideliems krūviams skystis tampa skystesnis, bet išlieka 
pakankamai klampus, kad neištekėtų iš sąnario vandens pavidalu.
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CHONDROITINAS — 
ELASTINGAS STEBUKLAS

CHONDROITINAS — 
svarbi kremzlės sudedamoji dalis. Dalį jo mes gauname su 
maistu, o dalį sintetina pats organizmas. Jo biologiškai aktyvi 
forma yra chondroitino sulfatas, nes organizme chondroitinas 
naudojamas po to, kai susijungia su sieros rūgšties druska. 
Chondroitino sulfatas — tai magnetas, pritraukiantis skystį. 
Cheminės jungties elektrinio krūvio dėka jis padeda sulaikyti 
daugiau vandens jungiamajame audinyje ir palaikyti  
jo želinę struktūrą, kurioje ir būna chondrocitai. Taip užtikrinama 
sąnarinių kremzlių amortizavimo funkcija ir elastingumas.

Didelė kremzlių regeneracijos problema atsiranda tada, kai dėl 
ligos ar amžiaus pradeda trūkti būtinų statybinių medžiagų. Kaip 
mes jau žinome, kremzlės negauna maistinių medžiagų tiesiogiai iš 
kraujotakos sistemos. Jas gauna per sąnarinį skystį, kuris taip pat 
padeda pašalinti iš kremzlių ląstelių šlakus (medžiagų apykaitos 
atliekas). Jeigu organizme nepakanka maistinių medžiagų, kremzlių 
ląstelės palaipsniui apmiršta. Degeneruotos kremzlės nebegali 

Chondroitino 
sulfatas A
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HIALURONO IR CHONDROITINO 
KOMPLEKSAS (HCHK) — GYVENIMAS BE SĄNARIŲ 
SKAUSMO 

HIALURONO RŪGŠTIS
ir chondroitinas kartu sąnarius saugo daug geriau. Jeigu šios 
medžiagos vartojamos vienu metu, jos veikia sinergiškai – papildo ir 
sustiprina viena kitos poveikį, todėl kremzlinis audinys apsaugomas 
ir maitinamas nepalyginamai efektyviau, nei hialurono rūgštį ir 
chondroitiną vartojant atskirai.

Vartojant hialurono rūgštį, esančią HChK, į vidų, jos struktūra 
išlieka stabili. Taip įvyksta dėl jos unikaliai pakeistos molekulinės 
struktūros. Ši hialurono rūgštis iš vienos pusės veikia kaip injekcija, 
ir sąnaryje mechaniškai padidėja egzogeninės hialurono rūgšties 
kiekis, iš kitos pusės ji veikia kaip katalizatorius ir aktyvina nuosavos  
(endogeninės) hialurono rūgšties gamybos procesą chondrocituose. 
Labai svarbu, kad HChK iš karto veikia visus sąnarius, ir tuo yra 
nepalyginamai pranašesnis už hialurono rūgšties injekcijas. 
Štai kodėl B-Lurono vartojimas turi tokią svarbią reikšmę palaikant 
sveiką sąnarių funkcionavimą ir jų paslankumą. Po 30 ml B-Lurono 
(tai atitinka 450 mg unikalios struktūros hialurono rūgšties ir 
chondroitino komplekso) reikia vartoti kasdien be pertraukos 
mėnesį. Akivaizdūs savijautos pagerėjimo simptomai pasijaus ne 

atlikti amortizavimo funkcijos ir užtikrinti sąnario paslankumo. 
Pradeda progresuoti artrozė.
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1 savaitė          2 savaitė          3 savaitė         4 savaitė          5 savaitė 

iš karto, o po 2–3 savaičių, kai hialurono rūgšties koncentracija 
sąnariuose pasieks tam tikrą lygį. Tai priklauso nuo sąnarių 
pažeidimo laipsnio, taip pat nuo to, koks didelis yra chondroitino 
ir hialurono rūgšties deficitas. Kuo mažiau pažeisti sąnariai, tuo 
greičiau jie atsistato ir pasijaučia savijautos pagerėjimas. 

Hialurono rūgšties pakitimų dinamika 
sąnaryje B-Lurono vartojimo metu

Hialurono rūgšties 
kiekis pažeistame 
sąnaryje

Egzogeninė 
hialurono rūgštis 
(iš B-Lurono)

Endogeninė hialurono 
rūgštis (nuosava)

Norint gauti rezultatą ypač sunkiais atvejais, vartojimo kursą reikia 
pakartoti. Svarbu, kad skanaus sirupo poveikis išlieka ir po to, kai jis 
baigiamas vartoti. Taip yra todėl, kad atsistato nuosavos hialurono 
rūgšties gamyba, susinormalizuoja sinovinio skysčio savybės, 
sąnariai vėl pradeda veikti normaliai.
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YPATINGOS B-LURONO SAVYBĖS

Veikia problemos priežastį.

Ortomolekulinis kompleksas optimizuoja organizmo 
biocheminius procesus ir koreguoja disbalansą molekuliniame 
lygmenyje.

Veikia visus sąnarius.

Gerai dera su fizioterapija ir bet kokiomis vaistinėmis 
priemonėmis.

Prailgintas poveikis (1 kursas vartojamas kas 3–5 mėnesius).

Neturi neigiamo šalutinio poveikio.

Patogiai supakuotas ir patogus vartoti.
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KADA REKOMENDUOJAMAS 
B-LURONAS

Artrozės.

Sąnarių susidėvėjimas dėl amžiaus.

Ilgas didelis ir / arba vienpusiškas krūvis, tenkantis 
sąnariams darbo metu (taip pat ir dėl viršsvorio).

Dideli krūviai sportinių varžybų ir treniruočių metu.

Tarpslankstelinių diskų patologija (protrūzija, 
susmukimas, sustandėjimas).

Reabilitacijos laikotarpis po sąnarių operacijos 
(artroskopijos).

Įgimtas Х arba О formos kojų iškrypimas.

Paauglių osteochondropatija.

Podagra (kaip kompleksinės terapijos dalis).
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B-LURON
Sveikam sąnarių funkcionavimui





b-luron.com


