
UC - II 

 

ENTENDA O QUE É UC-II® 

O UC-II® é um nutracêutico inovador que tem a função de diminuir o desgaste nas 

articulações. O ativo age juntamente com o sistema imunológico para reduzir a dor, o 

desconforto, a inflamação e assim melhorar a flexibilidade e a mobilidade articular. 

 
CONHEÇA A COMPOSIÇÃO 

UC-II® é o único colágeno não desnaturado tipo II, extraído do esterno do frango. É 

fabricado, por processo patenteado, não enzimático, em baixas temperaturas, com o 

objetivo de garantir a integridade da proteína. 

 
DOSAGEM DO PRODUTO 

A dosagem recomendada de UC-II® é de 40 mg por dia. 

UC-II® permite associação com outros ativos. 
 

 

 

MECANISMO DE AÇÃO 

O UC-II® modula a resposta imune em relação ao colágeno tipo II. Desta forma previne o 

"ataque" autoimune às cartilagens e, assim é reestabelecido o equilíbrio entre a quebra e 

síntese dessa proteína. Por consequência há uma diminuição da inflamação com 

consequente diminuição da dor. 
 

 



 

 

O último estudo com UC-II® conduzido pela InterHealth, ganhou o primeiro lugar na 10ª 
Conferência Anual de Suplementos Nutricionais de 2013, da Scripps Center for Integrative 
Medicine, na Califórnia (EUA). Foi comprovado que UC-II® apresenta excelentes 
resultados em indivíduos saudáveis, praticantes de esportes, aliviando as dores e tempo 
de duração do desconforto após o exercício, com melhora da mobilidade e flexibilidade.  

 

INDICAÇÕES DE USO: 
-Artrite 
-Artrose 
-Lesão articular 
-Lesão de cartilagem 
-Promove maior conforto nas articulações 
-Melhora a flexibilidade das articulações 

É uma novidade excelente, Estudos recentes apontam que a suplementação de UC-II® é 
duas vezes mais eficaz do que a Glucosamina + Condroitina na promoção conjunta de 
conforto, mobilidade e flexibilidade das articulações. 

Uma dose diária de UC-II® contem 40mg de colágeno não desnaturado puro, com isso 
acaba fazendo a reposição de colágeno tipo II perdida, prevenindo assim o processo 
inflamatório das articulações. Comprovadamente eficaz na prevenção da osteoartrite o 
UC-II® (também conhecido como colágeno tipo II é um derivado de cartilagem de frango 
que contribui significativamente para a melhora da resistência estrutural das articulações e 
fortalecimento das fibras musculares, proporcionando maior mobilidade e flexibilidade. 
Por isso, seu uso tem sido indicado para prevenção e tratamento de problemas 
ortopédicos, como artrite, artrose e lesão articular e de cartilagem. 

Um estudo realizado na América do Norte com 52 pessoas com osteoartrite nos joelhos, 
em 2009, concluiu que o UC-II® diminuiu significativamente a dor nas articulações, o 
desconforto e a imobilidade, sendo duas vezes mais efetivo na promoção da saúde das 
articulações do que combinação 1,5 g de Glucosamina + 1,2 g de Condroitina. 

 

 

 

 

 

 

 


