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GEBRUIK
Flexofytol®, gebaseerd op een bio-geoptimiseerd 
extract van kurkuma, helpt de soepelheid van de 
gewrichten te behouden en de veroudering van het 
kraakbeen te beperken.

WERKINGSMECHANISME
De wortel van de kurkuma plant bevat een geheel 
aan bestanddelen die "curcuminoïden" worden 
genoemd en waarvan curcumine de belangrijkste is. 
Curcumine is een krachtig antioxidant die bijdraagt 
tot de soepelheid van de gewrichten, spieren en 
pezen. 

Om een optimale activiteit te bekomen, dient men 
dagelijks zeer grote hoeveelheden kurkuma in te 
nemen, daar de curcumine slechts zwak opgenomen 
wordt door het lichaam en niet goed doordringt in 
het bloed. De bio-geoptimiseerde curcumine 
(verhoogde opname in het bloed) maakt een 
optimaal effect mogelijk.  

Het bio-geoptimiseerd extract is een exclusiviteit 
van Flexofytol®, verkregen door een 
fabricagetechniek waardoor curcumine beter wordt 
opgenomen dan uit kurkumapoeder. 

GEBRUIKSAANWIJZING
Gewrichten en spieren : 
Startkuur : 2 capsules ’s morgens en ’s avonds 
gedurende 1 maand.
Onderhoudskuur : 2 capsules ’s morgens.
Pezen :
Van 6 tot 12 jaar : 2 capsules ’s morgens en ’s avonds 
gedurende 1 week.
Meer dan 12 jaar : 4 capsules ’s morgens en ’s avonds 
gedurende 1 week.
Flexofytol® mag niet gebruikt worden voor kinderen 
van minder dan 6 jaar.
Flexofytol® mag gedurende lange perioden gebruikt  
worden zonder maagcomplicaties. 

VOORZORGEN 
Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borst- 
voeding, of bij obstructie van de galwegen. 
Vraag een medisch advies bij gelijktijdig gebruik van 
anticoagulantia op basis van coumarinen en 
heparinen.
Het gebruik onderbreken in geval van aanhoudende 
diarree. 

INGREDIËNTEN per capsule
Emulgator (polysorbaat 80), bio-geoptimiseerd 
extract van Curcuma longa gestandaardiseerd op 42 mg 
actief curcumine, voedingszuur (citroenzuur) - 
Capsule : gelatine, glycerol, kleurstoffen (titaan- 
dioxide, karmijn, ijzer oxide), water. 

Verpakkingen van 60 en van 180 capsules

www.flexofytol.be

GEBRAUCHSANWEISUNG
Gelenke und Muskeln :
Angriffs Kur : 2 Kapseln morgens und abends 
während 1 Monat.
Wartungs Kur : 2 Kapseln morgens.
Sehnen :
Von 6 bis 12 Jahren : 2 Kapseln morgens und abends 
während 1 Woche.
Mehr als 12 Jahren : 4 Kapseln morgens und abends 
während 1 Woche.
Flexofytol® darf in der Altersgruppe unter 6 Jahren 
nicht angewendet werden.
Flexofytol® kann über längere Zeiträume 
eingenommen werden ; es treten dabei keine 
Magenstörungen auf. 

VORSICHTSMASSNAHME 
Während der Schwangerschaft und der Stillzeit nicht 
einnehmen, auch nicht im Fall von Gallenwegs- 
verstopfungen. Holen Sie bitte ärztlichen Rat ein 
bezüglich gleichzeitiger Einnahme gerinnungs- 
hemmender Mittel vom Cumarin-Typ und 
Heparinen.
Die Benutzung bei persistente durchall unterbrechen

ZUTATEN pro kapsel
Emulgator (Polysorbat 80), biooptimierter Curcuma 
longa-Extrakt standardisiert zu 42 mg aktivem 
Kurkumin, Säuerungsmittel (Zitronensäure) - Kapsel : 
Gelatine, Glycerin, Farbstoffe (Titandioxid, Karmin,  
Eisenoxide), Wasser. 

Packungen von 60 und 180 Kapseln
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