
Eis het 
beste voor 
uw gewrichten1 !

NEW 2 x 
STERK

ER

1 Kurkuma extract draagt bij tot het behoud van flexibiliteit en soepelheid 
van gewrichten en pezen. Boswellia extract draagt bij tot de soepelheid van 
de gewrichten. Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van een normale 
spierfunctie.



‘s Ochtends last van stijve 
gewrichten ? Gewrichts-
ongemakken in het dagelijks 
leven of bij sportactiviteiten ? 
Meer dan één op de 5 Belgen 
wordt erdoor getroffen.

Meestal heeft dit ongemak een aanzienlijke invloed op uw 
mobiliteit en uw levenskwaliteit (slaap, vrije tijd, beroepsleven, 
enz.). Maar waar komen ze vandaan en wat kan er gedaan 
worden om ze te verlichten ?
De beweeglijkheid van de gewrichten verandert met de 
leeftijd : na verloop van tijd wordt het kraakbeenweefsel 
dunner en dunner en verliest het zijn soepelheid. Maar leeftijd is 
niet de enige verantwoordelijke factor :

Om uw gewrichten soepel en flexibel te houden, is het nodig om 
te bewegen ! Dit is de eerste aanbeveling van professionelen in 
de gezondheidszorg.
U hoeft geen grote atleet te zijn om uw gewrichten in beweging 
te houden : wandelen, tuinieren, klussen en schoonmaken zijn 
allemaal activiteiten waarmee u in beweging kunt komen. Het 
belangrijkste is dat u in uw eigen tempo beweegt om uzelf niet 
te blesseren.

U & uw gewrichten...

sporten

Vroegere blessures

Fysiek veeleisend 
of repetitief werk

Leeftijd

Overgewicht

Om uw gewrichten 
soepel en flexibel te 

houden, is het nodig 
om te bewegen.

Meer dan één op vijf 
Belgen heeft last van 
gewrichtsklachten.

Bewegen heeft een dubbel 
voordeel : u verzorgt uw 
gewrichten, spieren & 
pezen en u vermijdt ook 
de gezondheidsrisico’s 
die aan een zittende 
levensstijl verbonden 
zijn (cardiovasculaire 
risico’s, diabetes, 
nierfalen...).

Wat kunt u doen om uw 
gewrichten weer soepel te krijgen ?



 Het concentreert het beste van kurkuma, 
Boswellia serrata en vitamine D door middel van 
een unieke technologie.

 Het bevat de meest wetenschappelijk 
bestudeerde curcumine van België.

 Het is het referentieproduct voor Belgische 
artsen en apothekers.

 Het is een Belgisch product.

Gestandaardiseerd bioactief kurkuma-extract 
Curcumine = krachtig antioxidant.

Bioactieve Boswellia serrata hars 
gestandaardiseerd in boswelliazuren.

Vitamine D
Voor fitte spieren.

Vit. D

Bioactieve formulering

Vergroot uw kansen om de soepelheid van uw gewrichten 
te behouden en uw kraakbeen te beschermen met 
Flexofytol® FORTE.

Flexofytol® FORTE combineert een nauwkeurige dosering 
van bioactieve extracten van kurkuma en Boswellia serrata. 
De innoverende formulering van deze extracten zorgt voor 
een goede opname van de ingrediënten en een optimale 
werking om u te helpen vrij te blijven bewegen.

Eis het beste 
voor uw gewrichten, 
spieren & pezen1 !

Vergroot uw kansen 
om weer vrij te bewegen !

Waarom 
Flexofytol® FORTE kiezen ?



Al onze tips voor gezonde gewrichten vindt u 
op www.flexofytol.be/nl/gewrichten/tips/

Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen de inname 
van  Flexofytol® FORTE in de loop van de tijd te handhaven.

Gebruiksadviezen

Startkuur   1  ‘ s ochtends & ‘ s avonds

Onderhoudskuur   1  ‘s ochtends

NONO NO

Er zijn talrijke studies verricht naar curcumine en Boswellia 
serrata en die bevestigen het belang en de veiligheid van 
deze natuurlijke alternatieven.
Het is namelijk gebleken dat, in tegenstelling tot de 
alternatieven die voor gewrichtsgevoeligheden worden 
voorgesteld, deze twee planten zeer weinig bijwerkingen 
veroorzaken en gedurende lange perioden gebruikt kunnen 
worden zonder de maag te irriteren.

Een VEILIGE oplossing
voor uw gewrichten

Flexofytol® FORTE kan langdurig gebruikt 
worden zonder de maag te irriteren.


