
SESTAVINA  Razlog za 
vključitev v formulo

Perna-ekstrakt Ima blagodejen učinek na kožo, poživlja.                                

Glukozaminoglikani 
(GAG)

Ob masaži pomagajo izboljševati prožnost, 
odpornost in čvrstost kože, ustvarjajo prijeten 
občutek mehkobe in voljnosti.

Hondroitin Je telesu lastna spojina, ki se s starostjo 
zmanjšuje. - -

Izvleček kajenskega popra Pri masaži spodbuja prekrvavljenost kože. - -

Vitamin C Ima vlogo pri nastajanju kolagena za normal-
no delovanje kosti in hrustanca. - -

Eterična olja evkaliptusa, 
rožmarina, citrusov in mentol

Masaža z eteričnimi olji blagodejno vpliva na 
spodbujanje pretoka krvi v koži, aroma pa 
prijetno stimulira dobro počutje.

-

Kdaj uporabiti
∙ Za masažo pred športnimi aktivnostmi ali sprostitev mišic po naporni vadbi.

∙ Za učinkovitejšo masažo

∙ Za podporo naravnim funkcijam kože

PERNATON® Classic lahko jemljemo redno in na 
dolgi rok, kot tudi za podporo kostem in hrustancu 
v primeru hude obremenitve (npr. zaradi pretirane 
športne aktivnosti, čezmerne telesne teže, 
nepravilne drže, pomanjkanja telesne vadbe).

Način uporabe Večkrat na dan vtrite na predele, kot so: zatilje, ramena, hrbet, komolce, roke, kolena, noge ali stopala. 
Uporablja se lahko tudi daljše časovno obdobje.

3-6 kapsul na dan v prvih 3 mesecih, nato 2 kapsuli 
na dan. Zaužijte s hrano.

Opozorila Samo za zunanjo uporabo. Pazite, da izdelek ne pride v stik z očmi ali poškodovano kožo. 
Ne uporabljajte pod zračno neprepustnimi povoji. Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 3 let.

Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme 
prekoračiti.

Oblike izdelka Gel 125ml, 250ml, 1000ml 
ali Roll-On 75ml Gel 125ml Pakiranje 90 kapsul

Pernaton® Gel/ Pernaton® Gel Roll-On Pernaton® Gel forte Pernaton® Classic kapsule

350mg

“Močan občutek 

toplote”

Brez 
sladkorja, 
glutena 

in laktoze.“Takojšen hladilni 

učinek”



URADNI
REGENERACIJSKI

GEL

Podpora hrustancu in kostem 
že več kot 20 let.*

»Vrhunski šport od atleta zahteva popolno predanost, visoko
intenzivnost treningov, predvsem pa skrb za hitro regeneracijo. Po 
težkih treningih se regeneriram z gelom Pernaton®. V hladnih dneh 
pred tekom uporabljam Pernaton® Gel forte za masažo za ogrevan-

je mišic. Tako lahko treniram še več, varno in učinkovito.«

»S pomočjo Pernatona® lahko ponovno uživam na belih strminah. 
Smučam cel dan, kot da bi imel ponovno 20 let…Vrhunski izdelek!«

»Imam odlične izkušnje s Pernatonom®. 
Uporabljam gel in kapsule ter jih priporočam tudi vam.«

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih 
prodajalnah, drogerijah TUŠ in v Hervisu.

*Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti in hrustanca.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:
Orbico d.o.o. Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 5886 800

MARUŠA MIŠMAŠ, atletinja

MATEJ KRŽIŠNIK, smučarski navdušenec

DARE ALIČ, alpinist in gorski reševalec

facebook.com/PernatonSlovenija

www.pernaton.si

KAJ ODLIKUJU GELE PERNATON®? 

Naravni proces staranja spreminja fizikalne in kemične lastnosti 
kože: vsebnost vode se zmanjšuje, presnova v celicah se upočasni, 
spreminja se vsebnost GAG (glukozaminoglikanov) in koža postaja 
manj prožna.  Masaža s Pernaton® izdelki lahko blagodejno vpliva na 
fizikalne in kemične lastnosti kože. Skrbno izbrane sestavine učinek 
masaže še povečujejo.

Poleg tega izdelki Pernaton® vsebujejo tudi omega-3 maščobne kis-
line, 11 različnih mineralnih snovi, 18 aminokislin, encime in mikro-
elemente. 

Prednosti Pernaton® gela: hitro vpijanje v kožo, prijeten vonj, ni 
masten.

Izdelki Pernaton® vsebujejo edinstvene naravne hranljive snovi iz mor-
ja, izdelani pa so v skladu s strogimi standardi kakovosti. Njihova glav-
na sestavina je perna ekstrakt, pridobljen iz zelenoustne školjke (Perna 
canaliculus). Perna ekstrakt je bogat z GAG (glukozaminoglikani).

Zelenoustne školjke gojijo v obalnih vodah Nove Zelandije na območju, 
ki je znano po čistem morju. Poleg tega za zaščito pred morebitno 
vsebnostjo bakterij, toksinov in težkih kovin rast in razvoj školjk ne-
nehno spremljajo.

Spremljanje čistosti morja, kjer zelenoustne školjke rastejo in rasti 
školjk poteka v skladu z visokimi standardi. Na vsaki seriji izvlečka je 
opravljena raziskava po standardih, ki veljajo za farmacevtske izdelke. 
Raziskave so dokazale, da je perna ekstrakt prijazen do želodca.


