Voeding voor de bindweefsels
De bindweefsels van het bewegingsstelsel (zoals botweefsel en kraakbeen) zijn opgebouwd uit cellen die
ingebed liggen in een grondstof. Kwestie van schokken op te vangen en een zeker elasticiteit te verlenen.
De grondstof zelf bestaat uit collageen en proteoglycanen. Dat zijn twee speciale eiwitstructuren.
Om de werking van botweefsel en kraakbeen gezond te houden is bijgevolg
een normale aanmaak van
collageen nodig. En daar
helpt vitamine C voor zorgen. Mangaan is dan weer
van belang voor de aanmaak van proteoglycanen,
en helpt zo de vorming van
bindweefsel ondersteunen.
Om de gewrichten soepel te houden bevat het wierookboom (Boswellia serrata) gomextract een hoog
gehalte aan AKBA. AKBA is een belangrijk bestanddeel van Boswellia met een fysiologisch effect.

Check de kwaliteit van de ingrediënten
Ingrediënten van wetenschappelijk
bewezen kwaliteit

FlexiSan

Complete formule ter ondersteuning
van botten en gewrichten*

Soepele
gewrichten
*
op elke leeftijd

3 x 1 capsule per dag

Ingrediënten per vegetarische capsule: Tendofit® Mix 175 mg waarvan mucopolysacchariden 131,8 mg en collageen type I 23,45 mg, Metyhylsulfonylmethaan
(MSM) 150 mg, Eierschaalmembraan 100 mg, Vitamine C 84,53 mg (106%
RI*) waarvan L-ascorbinezuur 65 mg en natrium-L-ascorbaat (Tendofit® Mix)
19,53 mg, Wierookboom (Boswellia serrata) gomharsextract gestandaardiseerd
op 10% AKBA 60 mg, Ongedenatureerd collageen type II 13,5 mg, Mangaan
0,69 mg (34,5% RI*) waarvan mangaanbisglycinaat 0,5 mg en mangaansulfaat
(Tendofit® Mix) 0,19 mg. Allergenen: ei • *RI: Referentie-Inname
90 vegetarische capsules | CNK: 3582-921

Dit product is verkrijgbaar bij uw apotheek.

Mix van mucopolysachariden en collageen
type I met vitamine C en mangaan



Eierschaalmembraan



Natief collageen type II



Boswellia serrata, gestandaardiseerd op
10% AKBA
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Meer informatie: www.nutrisan.com | 

Wierookboom helpt
de gewrichten soepel houden.
*
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Blijven bewegen is
de beste methode om
fit te blijven:

FlexiSan

Dit innovatieve natuurproduct bevat uitsluitend
beproefde ingrediënten.

Mix van mucopolysachariden en
collageen type I met vitamine C
(innovatief concept)

+
Wanneer soepel bewegen op oudere
leeftijd moeilijker wordt, blijf dan toch
actief zonder de gewrichten te belasten. Ideale sporten zijn zwemmen,
fietsen of Nordic Walking.
Ga als 65-plusser niet té intensief
sporten. Pezen verliezen aan elasticiteit met de leeftijd en herhaalde
bewegingen (lopen, springen, slaan)
zijn ook nog eens belastend voor de
pezen.
Een goede warming up is voor alle
sporters van groot belang om de pezen in goede conditie te houden. Voer
alle sportspecifieke bewegingen eerst
in een langzaam tempo uit terwijl u de
snelheid geleidelijk opdrijft.

+

+
Wierookboom
(Hoge standaardisatie
op AKBA)

Eierschaalmembraan
(bevat van nature
collageen, hyaluronzuur,
chondroïtinesulfaat,
glucosamine, eiwitten,
zwavelbevattende
aminozuren)

Collageen type II
(beproefde kwaliteit)

+

Mangaan
(doordachte synergie)

MSM
(methylsulfonylmethaan
van zeer hoge zuiverheid)



Mix van mucopolysachariden en collageen
type I met vitamine C
Vitamine C ondersteunt de normale aanmaak
van collageen om de werking van kraakbeen en
botten gezond te houden.



Mangaan
Mangaan draagt bij tot het behoud van
sterke botten en ondersteunt de vorming van
bindweefsel waaronder kraakbeen.



Wierookboom
Wierookboom (Boswellia serrata)
gewrichten soepel houden.
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