
Barny‘s Celadrin™  

Extra silný

Profesionální značka pro ty,  
kterým jiné přípravky na klouby  
neúčinkují
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Proč bolí klouby?

Onemocnění pohybového aparátu 
má mnoho příčin, bolestivost kloubů  
má však jednu hlavní – zánět.
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Dostupné  
možnosti léčby 
bolesti kloubů

Nefarmakologická  
terapie 
• Při doporučené léčbě 

má preventivní  
a doplňkový účinek

• Speciální pohybové 
cvičení 
Pravidelný pohyb

• Snížení hmotnosti

Potravinové doplňky
• Přípravky s obsahem 

glukosamin sulfátu, 
chondroitin sulfátu 
a kolagenu 

• Jedná se o látky,  
které jsou vytvořeny 
velkými molekulami, 
jejich účinnost je tímto 
značně limitovaná

Léky
• Skupina léků NSA  

– analgetické,  
protizánětlivé  
a antipyreptické léky 
Jedná se o léky,  
které nelze užívat 
dlouhodobě, vykazují 
totiž množství  
nežádoucích  
vedlejších účinků
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Celadrin™ 
 
Nová generace 
kloubního  
přípravku  
od autorů  
Proenzi®

V roce 1997 jsme  
v kanadském Torontu 
vyvinuli novou  
generaci kloubního  
přípravku a dali jsme mu 
název Proenzi® 3,  
v České republice jsme 
jej uvedli na trh o něco 
později. 

Díky spolupráci  
s hercem Ladislavem 
Chudíkem jsme značku 
přivedli až na samý  
vrchol. 

Poté jsme značku  
Proenzi® 3  převedli  
na společnost Walmark 
a věnovali se vývoji  
zcela nového produktu, 
který jsme nazvali  
Celadrin™. Jedná se  
o náš neúspěšnější  
přípravek na pohybový 
aparát a zároveň je  
považován za efektivnější, 
než starší generace  
přípravků.

Barny´s je ochranná známka  
farmaceutické společnosti  
Pharma United Inc. se sídlem v Kanadě.
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Jediný přípravek, který byl 
klinicky testován a jeho 
studie byla publikována  
v prestižním mezinárodním 
odborném časopise  
Journal of Rheumatology.

Mezinárodní federace  
při Mezinárodním olympij-
ském výboru FIMS jej jako 
jediný jej doporučuje jak 
sportovcům, tak všem  
věkovým skupinám

Masově prodávaný  
po celém světě  
s vynikajícím ohlasem. 

     

Mezinárodně 
známý
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Mezinárodně 
známý

Celadrin™ funguje  
na zcela jiném principu, 
než přípravky  
s obsahem glukosamin  
a chondroitin sulfátu, 
které zdlouhavým  
procesem (řádově týdny) 
vyživují buňky kloubních 
chrupavek. 

Efekt tohoto přípravku je patrný  
již během několika dní od začátku  
užívání. Celadrin™ systematicky  
zlepšuje a zvláčňuje buněčné  
membrány v celém těle  
a poskytuje tím buňkám mladistvou 
fluiditu a elasticitu. Tento proces 
zajišťuje zvýšení množství  
ochranné tekutiny kostí a kloubů, 
které vede k zachování flexibility  
a pohyblivosti, což vede  
ke snadnějšímu pohybu.

Celadrin zastavuje nepřetržité 
opotřebováváni buněčné mem-
brány, které způsobuje ztuhnutí 
a nízkou funkčnost kloubu. 

Působením vnějších i vnitřních  
stresových podnětů dochází  
ke ztrátě integrity buněčné 
membrány, což má za následek 
degeneraci kloubu. Jakmile se  
projeví účinek přípravku Celadrin™, 
dochází k obnově flexibility, úlevě 
od diskomfortu a zvýšení pohyblivosti.

Celadrin™ tohoto účinku  
dosahuje podporou lipidové  
struktury buněčné membrány  
a umožňuje tak obnovu a regeneraci 
 buněk. Díky zlepšení funkčnosti 
buněčné membrány také dochází 
k lepšímu vstřebávání glukosamin 
sulfátu a chondroitin sulfátu 
(SYSADOA) z přirozených zdrojů  
a pestré vyvážené stravy.
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Účinkuje  
rychle

Celadrin™ působí ve většině případů, na rozdíl  
od jiných přípravků, již po jednom až dvou týdnech 
užívání. Toto je velmi důležité, protože náš zákazník 
pozná, že si vybral ten správný produkt, a to ještě 
dříve, než využívá první balení. 

Starší generace přípravků uvádí minimálně  
dvouměsíční (i dlouhodobější) užívání. V takto dlouhé 
době lze velice těžko posoudit, zda přípravek  
účinkuje nebo nikoli. Celadrin™ tak ve finále může 
ušetřit mnoho finančních prostředků. 
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Celadrin™ Jediný přípravek  
ve své kategorii  
na českém trhu  
s kvalitní mezinárodní 
studií prezentovanou  
v mezinárodní odborné 
publikaci s nejvyšším 
hodnocením 

Robert Hesslink, Jr.,  
David Armstrong, 3rd, 
M.V. Nagedran,  
Srinan Sreevatsan and Raj Barathur,  
 
Cetylated fatty acids improve knee 
function in patients with osteoarthritis. 
 
The Journal of Rheumatology,  
August 2002 vol. 29 no. 8 1708-1712 
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Celadrin™  
je jediná  
značka  
na klouby,  
která je  
určena  
i profesio- 
nálům

Mezinárodní federace 
sportovního lékařství 
(FIMS) je organizace  
tvořená jednotlivými  
členy, národními  
asociacemi a skupinami 
více států, které se  
angažují ve sportovním 
lékařství ve všech  
světadílech. Cílem FIMS 
je hlavně podpora  
výzkumu a vývoje  
sportovního lékařství 
na celém světě, pomoc 
sportovcům při dosažení 
optimální výkonnosti  
a podpora zdraví cviče-
ním a tělesnou aktivitou  
v obecné populaci.  
www.fims.org.


