
Výživový doplnok Flexigel je dobre vstrebateľný roztok. Hlavnou 
zložkou je hydrolyzovaný kolagén. Je ochutený koncentrátom  
z čiernych ríbezlí, obohatený o B vitamíny a horčík. 

Kolagén je základnou stavebnou hmotou spojivových tkanív, 
teda i chrupavky. K jeho úbytku dochádza najmä vplyvom starnu-
tia alebo fyzickej námahy, preto je užitočný pre strednú a staršiu 
generáciu alebo pre športovcov. Je súčasťou starostlivosti o väzi-
vá, šľachy i všetky kĺby (kolenné, bedrové, rúk či chrbtice).
Horčík kladne pôsobí na normálnu činnosť nervovej a svalovej 
sústavy, je nápomocný pri znížení únavy, prispieva k elektrolytickej 
rovnováhe, k udržaniu zdravých kostí a zubov. 
Vitamín B1 prispieva k normálnemu energetickému metaboliz-
mu, k činnosti nervovej sústavy i srdca.
Vitamín B2 prispieva k činnosti nervovej sústavy, k starostlivosti 
o sliznice, pokožku, zrak a červené krvinky, k metabolizmu železa. 
Vitamín B5 prispieva k mentálnej činnosti, k zníženiu miery 
únavy. 
Vitamín B6 prispieva k metabolizmu bielkovín, glykogénu a ho-
mocysteínu, k tvorbe červených krviniek, k funkcii imunitného 
systému. 
Čierne ríbezle podporujú kontrolu telesnej hmotnosti, osviežujú, 
starajú sa o kĺby a svaly.

Balenie: 500 ml
Odporúčané dávkovanie: 15 ml 2x denne, ráno a napoludnie, pred jedlom, 
s tekutinou alebo samostatne
Obsah účinných látok v 30 ml: hydrolyzovaný kolagén 10 g, horčík 60 mg, 
vit. B5 6 mg, vit. B6 1,4 mg, vit. B2 1,4 mg, vit. B1 1,1 mg (hydrolyzovaný kola-
gén 31%, sladidlo glycerín 19%, koncentrát  z čiernych ríbezlí 14,9%)
Neobsahuje laktózu, glutén  ani kvasnice. 
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Váš kontakt: 

Odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť. Produkt nie je vhodný pre deti do 
3 rokov a na používanie ako náhrada rozmanitej stravy. Skladujte do 25 °C, mimo 

dosahu detí. Odsúhlasené Úradom verejného zdravotníctva SR.
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