Ofte stilte spørsmål om Genacol ®
Forskjellen mellom Genacol og Glucosamine
Leddbrusk er sammensatt av 67% kollagen, sammenlignet med 1% glukosamin.
Genacol inneholder så my som 5 forskjellige typer kollagen.
Genacol ® er en matrise utarbeidet av en teknikk som kalles AMINOLOCK Sequence
Teknologi og utviklet av Direct Lab. Denne matrisen er avledet fra en kompleks
teknologi som genererer mange forskjellige typer av kollagen. Dette bidrar til at
Genacol er et mye mer komplett og potent produkt enn de som bare bruker type 2
kollagen.
Glukosamin er et aminosakarid i motsetning til kollagen, som er et protein som
inneholder aminosyrer. Glukosamin er funnet i store mengder bare i den synovial
væske i synovialmembranen. Kollagen kan også bli funnet i synovial-membranen i
større kvantum enn glukosaminet fordi proteinstrukturen er generelt mer utbredt i
kroppen. Glukosamin fungerer mer som et smøremiddel i leddene mens kollagen
bidrar til gjenoppbygging av leddene på alle nivåer, sener, leddbånd, brusk, muskler,
membraner, og leddvæske.

Tas kollagen opp av kroppen?
Ja, absolutt, opptaket er mer enn 98%. Proteinet er allerede brutt ned og finfordelt
slik at det letter kroppens opptak.

Når på dagen bør jeg ta Genacol?
Det anbefales å ta Genacol ® ved sengetid etter som det er i alfa fasen, de første 90
minuttene med søvn, da reparerer kroppen seg selv. I løpet av denne tid letes det
etter næring for legemet og collagen er nødvendig for kroppens gjenoppbygging.
Hvis du blir forhindret fra å ta det om kvelden, kan det tas 30 minutter før frokost.
Hva er den ideelle dosen?
Hvis du drikker ca 1,5 liter vann per dag (som er den mengden som anbefales for
god helse og ikke bare når du bruker Genacol ®), starter du med tre kapsler per dag.
Hvor lenge bør jeg bruke Genacol?
Vi foreslår at du tar Genacol ® for tre til seks måneder. Begynn med 3 kapsler per
dag, etter hvert reguleres dosen ned til det som føles best. I tilfeller der det er
slitasjeskader, foreslår vi å bruke Genacol ® regelmessig, for å opprettholde de
positive effektene og unngå tilbakevendende problemer med smerter og stivhet.
Hvem kan bruke Genacol?
Fordi kroppen produserer mindre kollagen med alderen, kan alle voksne ha nytte av
Genacol ®.
Kan jeg ta Genacol ® hvis jeg har diabetes?
I motsetning til glukosamin, har Genacol ®, ingen effekt på blodsukkernivået.
Kan jeg ta Genacol ® med sensitiv mage?
Ja du kan. Det er ingen bevis for at kollagen er skadelig for mennesker som har en

følsom mage. For å hjelpe til med fordøyelsen kan ta ut pulveret fra kapselen og ta
det med litt vann.
Helse tilstand hvor kollagen bør unngås?
Collagen produkter er vanligvis holdt for å være helt ufarlig. Vi har ennå ikke
fullstendig informasjon om collagenets innflytelse hvis du er gravid eller ammer.
Kan jeg ta Genacol ® sammen med medisiner?
Så vidt vi vet, er ikke kollagen til hinder for andre medisiners effektivitet. Genacol ®
er en trygg aminosyre og regnes som et kosttilskudd. Likevel anbefaler vi at du som
bruker medisiner å søke en uttalelse fra legen din. Som tidligere nevnt, bør en vente i
ca to timer med å ta Genacol ® for å redusere risikoen for interaksjon med andre
stoffer.
Hvor mange aminosyrer inneholder Genacol?
Genacol ® inneholder alle vanlige aminosyrer i sin matrise bortsett fra tryptofan.
Denne aminosyren er ikke naturlig forekommende i kjeden av aminosyrer som finnes
i kollagen. Hver kapsel inneholder 400 mg av vår rene kollagen matrise uten
tilsetningsstoffer, noe som gjør Genacol ® til det reneste collage kosttilskudd på
markedet.
Hva gjør AminoLock Technic ® Sequence?
Vi bruker en unik produksjons prosess kalt AminoLock ® Sequence Technology.
Genacol ® er hydrolysert kollagen, noe som betyr at den er renset.
Hva er den ideelle dosen?
Hvis du ikke er vant til å drikke ca 1,5 liter vann hver dag, start med en kapsel per
dag i en uke, og øk stadig vanninntaket. Når du har kommet opp i 1,5 liter vann pr
dag, kan du begynne å ta den anbefalte doseringen.
Hvis du ønsker å optimalisere behandlingen etter noen uker, kan du doble dosen til 6
kapsler daglig, fortrinnsvis 3 kapsler ved sengetid og 3 kapsler før frokost.
MERK For folk som tar medisiner, er det best å vente to timer mellom Genacol ® og
andre legemidler.
Fra hvilken kilde tas Genacol ®?
Direkte Lab Inc.bruker med sin Aminolock Sequence Technology bare visse deler av
bein proteinet (protein tatt fra kilden under hudoverflaten, og således har det ikke
noen kontakt med blod eller organer). Produktet kommer fra Tyskland og er godkjent
av følgende myndigheter: German Rhein-Neckar-KreisLandratsamt og tysk BfArM
(govt byrå), WHO (World Health Organization), FDA (Federal Drug Administration),
USA, Lágence Federale Pou la Sécurité de la Chaine Allmeintaire, Belgia, Natural
Health Products direktoratet, Canada, Food and Drugs Act, England og følger NFA
regler og retningslinjer for kosttilskudd i Sverige.

Genacol ® - Kliniske studier
Alle kollagenprodukter er ikke like
Av de få kollagen produkter som er på markedet, har de fleste en svært lav
absorpsjon (biotilgjengelighet), et sted rundt 20%.
Genacol ® er den klart beste av disse kollagen produkter fordi det er først og fremst
en kollagen matrise.
Det stimulerer produksjonen av alle typer av kollagen i kroppen og ikke bare tilføre en
av 14 collagentyper.
Genacol ® er produsert av 100% ren kollagen gjennom en kompleks prosess av
transformasjon utført i Canada som et resultat av samarbeid mellom Direct Lab Inc
og bioteknologi Laboratory.
Sluttproduktet er Genacol ®, som har vist seg å ha en meget høy absorpsjon
(biotilgjengelighet), derfpr så gode resultater.

