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GEWRICHTEN, SPIEREN & PEZEN

GEBRUIK 

Veroudering, herhaaldelijke bewegingen, sport, 
overgewicht, schokken... het zijn dingen waarmee uw 
gewrichten elke dag worden geconfronteerd. Om mobiel 
te blijven en een goede levenskwaliteit te behouden, 
dient u zorg te dragen voor uw gewrichten. 
Flexofytol® FORTE, dankzij de synergie van zijn 3 
krachtige werkzame bestanddelen, met name kurkuma, 
Boswellia serrata en vitamine D, helpt om : 

• uw gewrichten, spieren en pezen flexibel en soepel 
te houden ; 

• het kraakbeen te beschermen. 

BIOACTIEVE SAMENSTELLING 

Flexofytol® FORTE  combineert een precieze dosering 
van bioactieve extracten van kurkuma en Boswellia 
serrata. De samenstelling van deze extracten garandeert 
een goede opname van de ingrediënten en een optimaal 
effect, zodat u vrij kunt blijven bewegen:

• Het gestandaardiseerde kurkumaextract bevat 
curcumine, een krachtig antioxidant dat de 
gewrichten flexibel houdt, en is wetenschappelijk 
getest op meer dan 2 800 personen in België. 

• De hars van Boswellia serrata, waarvan de 
voornaamste werkzame bestanddelen de 
boswelliazuren zijn, is bekend om zijn bijdrage 
aan gezonde gewrichten. Net als bij kurkuma 
is de heilzame werking ervan wetenschappelijk 
bestudeerd. 

• Vitamine D draagt bij aan de normale werking van 
de spieren. 

Flexofytol® FORTE concentreert het beste van kurkuma, Boswellia serrata en vitamine D met behulp van 
een unieke technologie opdat uw gewrichten het hele jaar in topvorm zijn!

VEILIGE FORMULE 

De veiligheid van curcumine en boswelliazuren is 
meermaals onderzocht en de combinatie van beide 
planten kan langdurig gebruikt worden zonder nadelige 
effecten. In tegenstelling tot de alternatieven die 
regelmatig worden voorgesteld bij gevoelige gewrichten, 
kan Flexofytol® FORTE  lange tijd worden gebruikt zonder 
gastrische bijwerkingen. 

AANBEVOLEN GEBRUIK 

START ONDERHOUD 

1  ’s ochtends 
en ’s avonds 

1  ’s ochtends 

Slik het tablet in met een glas water. U hoeft Flexofytol® 
FORTE  niet noodzakelijk bij de maaltijd in te nemen. 
Voor een optimaal resultaat is het aangewezen om 
Flexofytol® FORTE  lange tijd in te innemen. 
Flexofytol® FORTE bevat geen gluten, noch lactose.  
Opgelet: Gebruik Flexofytol® FORTE niet tijdens de zwangerschap 
en de borstvoeding, en ook niet in geval van obstructie van de 
galwegen. • Flexofytol® FORTE wordt niet aanbevolen aan kinderen 
jonger dan 18 jaar. • Vraag advies aan uw geneesheer of apotheker 
indien u tegelijk bloedverdunners gebruikt.
Bewaring: Bewaar het product op omgevingstemperatuur in de originele 
verpakking. Bewaarduur: zie de houdbaarheidsdatum op de verpakking 
(maand/jaar).
INGREDIËNTEN per tablet 

Vulstoffen : gelatinehydrolysaat, microkristallijne cellulose • Gestan- 
daardiseerd droog extract van kurkuma rizoom (Curcuma longa) 
237 mg waaronder 200 mg curcumine • Stabilisator : glycerol • 
Boswellia oleoresin (Boswellia serrata) 51 mg gestandaardiseerd op 
65% boswelliazuren • Vulstof : zetmeel • draagstoffen : Vernette 
natriumcarboxymethylcellulose • Cholecalciferol (vitamine D) 
3,6 μg (voor 2 tabletten = 7,2 μg, d.w.z. 144% NRV*) • Glansmiddel :  
Polyvinylalcohol-polyethyleenglycol-entcopolymeer, calciumcarbonaat, 
mono- en diglyceriden van vetzuren,polyvinylalcohol • Antiklonter- 
middelen : magnesiumzouten van vetzuren, talk, siliciumdioxide  
•  Kleurstof : karamel (E150d). *NRV = Voedings Referentiewaarde

Flexofytol® FORTE  is verkrijgbaar in verpakkingen met 28 en 84 tabletten. 

Wilt u meer informatie over Flexofytol® FORTE? Bezoek onze site www.flexofytol.be
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