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Gezond dankzij planten

Nog vollediger voor uw 

GEWRICHTEN,
SPIEREN 
& PEZEN



U & UW GEWRICHTEN…
Stijve gewrichten bij het ontwaken ? Gewrichtsongemak in het dagelijks 
leven of tijdens een sportactiviteit ? Meer dan één Belg op vijf heeft 
er last van. Deze gewrichtsongemakken beïnvloeden aanzienlijk de 
mobiliteit en kwaliteit van leven (slaap, vrije tijd, beroepsleven ...). Maar 
waar komen deze eigenlijk vandaan en wat kan worden gedaan om ze 
te verlichten ?

De beweeglijkheid van de gewrichten evolueert met de leeftijd: na 
verloop van tijd wordt het kraakbeenachtige weefsel steeds dunner 
en verliest het zijn soepelheid. Maar leeftijd is niet de enige factor die 
verantwoordelijk is: sport, lichamelijk veeleisend of repetitief werk, 
overgewicht of eerdere blessures kunnen de werking van de gewrichten 
veranderen.



EEN NATUURLIJKE OPLOSSING 
VOOR UW GEWRICHTEN
Wist u dat Curcuma en Boswellia serrata de 2 wetenschappelijk 
meest bestudeerde planten in de gewrichtssfeer waren? We hebben 
daarom zorgvuldig gekozen voor deze 2 uitzonderlijke planten om 
Flexofytol® PLUS te formuleren.

Kurkuma
Al sedert eeuwen gebruikt in de Aziatische keuken en 
Aziatische geneeskunde, is kurkumawortel een kruid 
waaraan veel deugden worden toegeschreven, 
waaronder een gunstige werking op de gewrichten. 
Het is meer specifiek curcumine, een van de 
actieve bestanddelen van kurkuma en een krachtig 
natuurlijk antioxidant, die een rol speelt in onze 
mobiliteit. Het toevoegen van kurkumapoeder in je 
gerechten is echter niet genoeg om te profiteren van 
de voordelen van dit duizend jaar oude kruid...

Curcumine wordt zeer slecht opgenomen door 
ons lichaam. Daarom zouden we dagelijks zeer 
grote hoeveelheden curcumine moeten innemen 
om te profiteren van de optimale werking. Dat is 
de reden waarom het Laboratorium Tilman een 
nieuw type kurkuma-bereiding heeft ontwikkeld, 
gemaakt door een uniek formuleringsproces dat 
curcumine 2.100x meer opneembaar maakt dan 
kurkumapoeder.

FLEXOFYTOL® PLUS, EEN UNIEK PROCES VOOR DE 
FORMULERING VAN CURCUMINE

WIST U DAT?
Curcumine, het 

belangrijkste pigment 
van kurkuma, wordt 

vaak gebruikt als 
kleurstof voor 

levensmiddelen. Het 
is ook datgene wat je 

curry-gerechten kleurt.



Boswellia serrata
Boswellia serrata is een boom afkomstig uit het 
Midden-Oosten en Afrika. De geurige oranjebruine 
hars wordt al duizenden jaren gebruikt in India, 
China en Noord-Afrika vanwege haar voordelen 
voor de gezondheid. De werkzame bestanddelen 

van Boswellia serreta worden «boswellia zuren» 
genoemd en zijn 12 in aantal. Ze werken synergetisch 

om de flexibiliteit van de gewrichten te ondersteunen.

KURKUMA/BOSWELLIA
EEN VEILIG EN DOELTREFFEND ALTERNATIEF 
Vele studies zijn uitgevoerd op Curcuma en Boswellia serrata en deze 
bevestigen het belang en de veiligheid van deze natuurlijke alternatieven. 

Het is inderdaad aangetoond dat deze twee planten, in tegenstelling 
tot de regelmatig voorgestelde alternatieven om gewrichten in vorm te 
houden, zeer weinig nadelige effecten veroorzaken en langdurig zonder 
maagcomplicaties gebruikt kunnen worden.

WIST U DAT?
Pas vanaf het tiende levensjaar is de volwassen Boswellia serrata in staat een 
kwaliteitshars te leveren.



EEN WINNENDE COMBINATIE
Dankzij de combinatie van deze twee planten, draagt Flexofytol® PLUS bij 
om de flexibiliteit van uw gewrichten en pezen te behouden, maar ook 
om de veroudering van het kraakbeen te voorkomen en te beperken. 
Flexofytol® PLUS bevat ook vitamine D om de normale botontwikkeling 
te behouden en uw spierfuncties te handhaven.

PLUS



PLUS

GEBRUIK

1     ’s morgens 2     ’s morgens

2     ’s morgens en
2     ’s avonds 2     ’s morgens

KINDEREN
VAN 6 T/M 11 JAAR

VOLWASSENEN EN KINDEREN
VANAF 12 JAAR

ONDERHOUDSKUUR

STARTKUUR

Gebruik
Tijdens de maaltijd in te nemen om de opname van Boswellia te optimaliseren

Voorzorgsmaatregelen:
•  Niet gebruiken bij kinderen jonger 
  dan 6 jaar.
•  Niet gebruiken tijdens zwangerschap
  en borstvoeding.
•  Raadpleeg een arts of apotheker als  
  gelijktijdig anticoagulantia 
  worden gebruikt.

MEER INFO OP WWW.FLEXOFYTOL.BE
Vind onze tips voor fitte gewrichten op 
www.flexofytol.be/nl/gewrichten/tips/

Samenstelling per tablet

UW NIEUWE BONDGENOOT OM 
GEWRICHTEN IN VORM TE HOUDEN

Beschikbaar in 56 en 182 tabletten
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Of volgens 
advies van 
uw arts of 
apotheker.

HOOG OPNEEMBARE
CURCUMINE 

 72 mg

BOSWELLIA SERRATA
Oleoresine 120 mg

gestandaardiseerd op 
65% Boswellia zuren 

Vitamine D 
1,8 μg




