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АРТРОФЛЕКС – 60 капсула
помоћ коштано-зглобном систему

Фитокомплекс АртроФлекс, у капсулираном 
облику, доприноси бољем здрављу и 

АртроФлекс је намењен особама које пате 
од патолошких промена коштано-зглобног 
система као и за превенцију развоја оштећења 
зглобне хрскавице уколико постоје генетске
предиспозиције, узрасне индикације или
код особа које се баве спортом, балетом,
плесом, где услед учесталог и интензивног
оптерећења зглобних површина може
наступити њихово оштећење.  

Рецептуру фитокомплекса АртроФлекс 
је осмислио руски доктор фитотерапеут, 
онколог, Сергеј Валерјевич Корепанов. 
Посебно је важно напоменути да квалитет 
самониклог биља пореклом са Алтајских  
планина,  гарантује  високи садржај 
биолошки активних супстанци. 
Најновија технологија прераде лековитог 
биља која се примењује у производњи
фитокомлекса АртроФлекс значајно 
доприноси његовој ефикасности.

 

САСТАВ:  Чага,  глукозамин-сулфат,
хондроитин-сулфат, екстракт врбе, есктракт 
чичка, екстракт пасјег трна.

НАЧИН ДЕЛОВАЊА АРТРОФЛЕКСА-а:
Фитокомплекс АртроФлекс садржи формулу  
која активне супстанце попут хондроитин- 
сулфата и глукозамин-сулфата  допуњује 
екстрактима лековитог биља, а за циљ има 
ревитализацију оштећеног ткива, као и
изражен антиупални ефекат. Осим тога
АртроФлекс стимулише процесе стварања  
колагена и еластина у организму, регулише 
и побољшава исхрану и регенерацију
везивног ткива, као и хрскавичавог ткива 
у целини.   

Глукозамин-сулфат, хондроитин сулфат 
и екстракт пасјег трна (извор витамина Ц, 
омега 3,6,9 и 12  као и других елемената 
који учествују у метаболичким процесима 
регенерације хрскавичастог ткива) – имају 
брзо и дуготрајно деловање које помаже 
рехабилитацији хрскавице и зглобова. Јачају 
лигаменте, срчане залиске, нокте и косу.

Есктракт врбе – делује противупално и 
антиалергијски, умањује бол узрокован  
прекомерним оптерећењем зглобова.

Есктракт чичка  - регулише промену соли 
у оранизму. У народној медицини  чичак 
је позната биљка за третман  гихта.

Чага –  веома добро познат антиоксидант 
који везује слободне радикале и елиминише 
их из организма, добар је имуномодулатор.
Поседује антиупално и благо аналгетско 
деловање (против болова).  

КАДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ И КОМЕ ЈЕ 
НАМЕЊЕН АРТРОФЛЕКС:

Као помоћну или основну терапију лекар 
или  фармацеут  може препоручити  
АртроФлекс у случајевима:

- артритиса (укључујући реуматоидни  
  артритис);
- артрозе, тендовагинитисa, миоситисa;
- остеохондросиса;
- оштећења  хрскавице кука, колена, рамена;
-  као помоћна терапија особама са 
   дијагнозом - гихт (подагра);
- за бржи опоравак након хируршких 
  интервенција на кичми или повреда кичме;
- дискус хернија; 
- рехабилитације после траума коштано-
  зглобног система;
- за спортисте и особе код којих је оптерећен 
  коштано-зглобни систем;  
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- као свакодневна помоћ коштано-зглобном 
  систему;
- као средство превентиве настанка обољења 
  уколико постоје генетске предиспозиције 
  развоја истих;
- болести крвних судова (јача еластичност 
  крвних судова и вена);
- узрасне промене коштано - зглобног
   система: зглобова кука, колена и кичме;
- јача косу, нокте, еластичност коже и 
  побољшава њен изглед јер подстиче
  стварање колагена и еластина.
Пропратна благотворна деловања препарата:
побољшава имунитет, јача организам, 
умањује бол. 
Фитокомплекс АртроФлекс може да се 
комбинује са осталим лековитим биљем, 
чајевима и лековима. 
Брже и боље деловање АтроФлекс капсула
постиже се уз коришћење Апитокс Форте
масти са пчелињим отровом.
 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА:
АртроФлекс, капсуле.

Нето количина: 60 капсула (по 500 мг).

КАКО СЕ ПРАВИЛНО КОРИСТИ
АРТРОФЛЕКС
Начин употребе: 
1-2 капсуле 3 пута дневно, уз оброк.
Погодан за дужу употребу.

 

 
 

Напомене:
Пре употребе производа биљног порекла 
пожељно је употребити мању дозу (1/4 од 
препоручене), како би се уочиле могуће  

индивидуалне реакције.
Додаци исхрани се не могу користити као
замена за разноврсну исхрану.
Порепоручену  дневну дозу не треба
прекорачити. Пре употребе прочитати упутство. 
Производ није лек. 

Упозорења:Препарат није намењен особама
испод 18 година, трудницама и дојиљама.
Пре употребе пожељно је консултовати 
са са лекаром или фармацеутом. У случају 
појаве реакција преосетљивости прекинути 
са употребом производа и обратити се
лекару.
Контраиндикације: Нису забележене осим 
индивидуалне преосетљивости.
Рок  трајања: Три  године од датума

 означеног на амбалажи. 
Начин чувања: Производ чувати затворен, 
у оригиналном паковању, на тамном месту

 и температури не већој од 25 степени, изван 
домашаја деце. 

Производ је лабораторијски испитан.
На основу добијених резултата лабораторијског 
испитивања и стручног мишљења фармацеутског 
факултета Универзитета у Београду, у складу 
са Законом о безбедности хране, Законом

 о здравственој исправности животних 
намирница и предмета опште употребе и 
одговарајућим подзаконским актима, производ

 испуњава услове прописане наведеним 
законским актима и безбедан је за употребу.

ПОРЕКЛО ПРОИЗВОДА:
Произведено и увезено из Русије.
Произвођач: Фармацеутска фабрика 
Гален, ул. Матросова 13, Барнаул 656011,

 Руска Федерација.
 Увозник и дистрибутер за Србију:

 РуЛек РБФ доо, Миријевски булевар 7ђ, 
Београд, Србија.
Број и датум уписа  у  базу  података  
Министарства здравља: 15199/2019 од 
28.10.2019.      
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