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GEBRUIK

Dankzij het gecombineerde effect van 3 actieve 
bestanddelen - kurkuma, Boswellia serrata en 
vitamine D - draagt Flexofytol® PLUS bij tot het 
behoud van de flexibiliteit en soepelheid van 
gewrichten, spieren en pezen.

WERKINGSMECHANISME 

Flexofytol® PLUS bevat een bioactief 
kurkuma-extract gestandaardiseerd in 
curcumine en wetenschappelijk bestudeerd 
bij meer dan 2 800 mensen in België. Het 
formuleringsproces van dit extract garandeert 
een optimaal effect om u te helpen vrij te 
blijven bewegen.
Boswellia serrata-hars, waarvan de 
werkzame bestanddelen Boswellia zuren zijn, 
staat bekend voor het behoud van een goede 
gewrichtsgezondheid. Zoals voor kurkuma 
werden de voordelen ervan wetenschappelijk 
bestudeerd.
Vitamine D draagt bij tot een normale 
spierfunctie.

GEBRUIKSAANWIJZING
Tijdens de maaltijden innemen om de assimilatie 
van Boswellia te optimaliseren

KINDEREN VAN
6 TOT 11 JAAR

VOLWASSENEN EN 
KINDEREN VANAF 12 JAAR

Startkuur:
2  ’s morgens 

Onderhoudskuur: 
1  ’s morgens

Startkuur:
2  ’s morgens &

‘s avonds
Onderhoudskuur: 

2  ’s morgens

Flexofytol® PLUS mag niet gebruikt worden bij kinderen van 
minder dan 6 jaar.
Bij moeilijkheden om de tablet in te slikken kan deze met 
een pillensnijder worden gesneden of het kan ook geplet 
of doorgebeten worden.
Flexofytol® PLUS kan gedurende langere tijd gebruikt 
worden zonder de maag te irriteren. 
Bij het gebruik van Flexofytol® PLUS kan uw urine van kleur 
veranderen. Dit is een normaal verschijnsel dat door één 
van zijn ingrediënten veroorzaakt wordt.
Voorzorgen: Niet gebruiken tijdens zwangerschap 
of borstvoeding, of bij obstructie van de galwegen. • 
Raadpleeg uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik van 
anticoagulantia.

INGREDIËNTEN per tablet

Vulstoffen: microkristalijne cellulose, dicalciumfosfaat • Zoetstof: mannitol  
• Vulstoffen: basisch methacrylaatcopolymeer, magnesiumoxide •  
Boswellia oliehars (Boswellia serrata) 120 mg gestandaardiseerd op 65% 
boswellic zuren • Zetmeel • Kurkuma wortelstok droogextract (Curcuma 
longa) gestandaardiseerd met 93 mg waarvan 80 mg curcumine • 
Antiklontermiddelen: silicondioxide, magnesiumzouten van vetzuren, talk 
• Glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, polydextrose, calcium-
carbonaat • Middenketen-triglycerides • Cholecalciferol (vitamin D) 1.8 µg 
(per 4 tabletten = 7.2 µg, hetzij 144% NRV *) • Kleurstoffen: ijzeroxid geel, 
riboflavin, karmijn. *NRV = Nutrient Reference Values (voedingswaardereferenties)

Onze gewrichten worden dagelijks blootgesteld aan veroudering, repetitieve bewegingen, 
sport, overgewicht, schokken… Om een goede mobiliteit en levenskwaliteit te behouden is het 
noodzakelijk om voor uw gewrichten te zorgen. 

GEWRICHTEN, SPIEREN & PEZEN
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