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Flexus Booster, 30 tabletek
 

Cena: 49,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety, kolagen w tabletkach na stawy i cały narząd ruchu, rekomendowany przez lekarzy specjalistów (ortopedów,
reumatologów, lekarzy rehabilitacji) dla osób po kontuzjach lub z problemami stawów takimi jak np. sztywność poranna.

Unikalne działanie Flexus Booster , sprawdzone przez pacjentów, zawdzięcza opatentowanej formule, co przekłada się na jego
skuteczność oraz zaufanie lekarzy od wielu lat.

W ludzkim ciele występuje ponad 200 połączeń stawowych, a staw kolanowy jest największym z nich.

Staw to ruchome połączenie między sąsiadującymi w ciele kośćmi. Zakończenia kości pokryte są chrząstką stawową i połączone
więzadłami. Całość otacza torebka stawowa wypełniona mazią stawową.

Kolagen jest białkiem naturalnie występującym w naszym organizmie, jest głównym budulcem w tkanek łącznych.

Siarczan chondroityny wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Poprawia ruchomość stawów oraz hamuje dolegliwości
bólowe wynikające ze sztywności stawów. Spowalnia postęp choroby zwyrodnieniowej stawów, która jest jedną z najczęstszych
przyczyn niepełnosprawności ruchowej w populacji ludzkiej, objawiającą się zesztywnieniem stawów, dolegliwościami bólowymi oraz
znaczącym ograniczeniem aktywności ruchowej - najczęstszymi lokalizacjami w obrębie ciała, gdzie ujawnia się choroba są stawy
kolanowe, biodrowe oraz małe stawy w obrębie ręki. Szczególne zastosowanie znajduje u osób, których stawy narażone są na większe
przeciążenia w tym sportowcom (szczególnie biegaczom), a także seniorom. Efekt terapii siarczanem chondroityny zwykle widoczny
jest po kilku tygodniach stosowania.

Pomimo, że odkryto już 29 różnych typów kolagenu, najlepiej poznanymi pozostają kolagen typu I i kolagen typu II. Kolagen typu I jest
niezmiernie istotnym składnikiem budulcowym skóry i więzadeł będącym dla nich swojego rodzaju "rusztowanie", gdyż stanowi aż 90%
białek kolagenowych. Kolagen jest składnikiem macierzy pozakomórkowej większości tkanek zwierzęcych, ale przede wszystkim tkanki
łącznej. Kolagen może przyczynić się do znacznego opóźnienia degeneracji stawów, poprzez zwiększanie poślizgu między
sąsiadującymi strukturami. Na suplementacji kolagenu typu I najbardziej mogą skorzystać osoby z różnymi schorzeniami stawów oraz
sportowcy. Z kolei obecny w suplemencie diety Flexus Booster Kolagen typu II zbudowany jest z proliny oraz glicyny, a także
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hydroksyproliny i hydroksylizyny, do których wytworzenia potrzebna jest wspomniany kwas askrobinowy (witamina C). Kolagen typu II
przede wszystkim występuje w chrząstce stawowej. Wykazano, że może on chronić stawy przed chorobą zwyrodnieniową (ChZS),
zwiększać wytrzymałość mechaniczną i elastyczność ścięgien. Ponadto może przyczyniać się do redukcji stanów zapalnych ścięgień,
stawów oraz więzadeł.

Witamina C jest niezbędnym elementem w procesie syntezy kolagenu typu I i III, który stanowi "rusztowanie" dla naszych stawów i
skóry. Witamina C jest kofaktorem enzymów biorących udział w stabilizacji i krzyżowaniu włókien kolagenowych (uczestniczy w
procesie hydroksylacji proliny i lizyny). Ponadto przyczynia się ona do usprawnienia funkcjonowania układu odpornościowego oraz
uszczelnienia i wzmocnienia naczyń krwionośnych.

Kwas hialuronowy jest również bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania stawów, gdyż zmniejsza tarcie pomiędzy elementami
stawu oraz pełni funkcję amortyzującą oraz odżywczą względem chrząstki stawowej.

Dawkowanie:

Dawkowanie: dorośli 2 tabletki dziennie popijając szklanką wody.

Przechowywanie:Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Przed zastosowaniem suplementu diety w ciąży lub w czasie karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku alergii na laktozę, należy podjąć środki ostrożności, a w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

Skład:

(1 tabletka):

hydrolizowany kolagen typu

II

360 mg,

siarczan chondroityny 120 mg,

kwas hialuronowy 60 mg,

Osteol 100 mg

Witamina C 40 mg
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