
• Колаген • Хондроїтин сульфат • Марганець • Кропива звичайна • Вітамін С

ДУО СУГЛОБИ 
Комплекс МаксіФлекс

1350 мг глюкозаміну сульфату
МаксіФлекс Глюкозамін

дієтична добавка Шипучі таблетки
з глюкозаміном

сульфатом, 
з апельсиновим

смаком.
Одна таблетка

в день
Містить підсолоджувачі

Одна таблетка ДУО СУГЛОБИ МаксіФлекс має високий вміст глюкозаміну 
сульфату. Глюкозамін природним чином зустрічається в організмі людини і 
входить до складу основної речовини хряща. Препарат збагачений комплексом 
МаксіФлекс, до складу якого входять: хондроїтин сульфат, марганець, колаген, 
екстракт листя кропиви та вітамін С.

Склад: регулятор кислотності: ли- 
монна кислота; глюкозамін сульфат; 
регулятор кислотності: карбонати нат- 
рію; наповнювач: сорбіти; ароматиза-
-тор; засоби проти злипання: полі- 
етиленгліколь, полівінілпіролідон; 
барвник: рибофлавін; підсолоджу- 
вачі: ацесульфам К, сахарин; L-аскор- 
бінова кислота (вітамін С); буряковий 
порошок; хондроїтин сульфат; кола- 
ген; екстракт листя кропиви (Urtica 
dioica L.); глюконат марганцю (марга-
-нець).

Глюкозамін сульфат
Глюкозамін є природним компонентом міжклітинної речовини хряща та 
синовіальної рідини.

Набір з 5 активних речовин, що підтримують свободу рухів.
Колаген - незамінний білок в організмі, важливий компонент хрящів, кісток, 
сухожиль та інших сполучних тканин.
Хондроїтин - у формі сульфату. Один з основних компонентів суглобового хряща.
Марганець сприяє правильному формуванню сполучних тканин та підтримці  
здорових кісток.
Екстракт листя кропиви  (Urtica dioica L.) 
Вітамін С сприяє правильному виробленню колагену для забезпечення належного 
функціонування хрящів і кісток.
Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя мають важливе значення для 
збереження здоров’я.

Вміст вітамінів, мінералів та інших активних 
інгредієнтів в рекомендованій

добовій дозі - 1 таблетка 
(% добової норми поживних речовин

– для дорослих)

1350 мг глюкозаміну сульфату 
10 мг екстракту листя кропиви 

12 мг вітаміну C (15%) 
10 мг хондроїтину сульфату

1 мг марганцю (50%) 
10 мг колагену 

Комплекс МаксіФлекс



Застосування: Рекомендується вживати по одній таблетці на день двома 
порціями (по ½ таблетки). ½ таблетки розчинити в півсклянці (100 мл) прохолодної 
води. Рідка форма Дуо Суглоби МаксіФлекс сприяє легшому засвоєнню активних 
складників. Не перевищувати рекомендованої добової дози.

Дієтичні добавки не використовувати як замінники повноцінного харчування. 
Продукт може містити лактозу (з молока).

Продукт не призначений для вагітних жінок, жінок в період грудного вигодо- 
вування, дітей та підлітків.

Вжити до:/ номер партії:  відбиток на бічній стороні упаковки.

Зберігання: Зберігати в сухому недоступному для дітей місці при кімнатній 
температурі до 25°C. Захищати від світла.

Показання для застосування: Обмежена рухливість суглобів. Заняття 
спортом, що обтяжує суглоби, особливо в періоди підвищеної фізичної активності 
після тривалої перерви.

Продукт призначений для людей, які схильні до проблем із суглобами внаслідок 
віку, надмірної ваги та занять спортом, які обтяжують суглоби. Жінкам у віці 
менопаузи. Не вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів 
препарату.

Вага нетто: 126 г / 30 таблеток по 4,2 г кожна

Як доглядати за суглобами?

Суглоби є найважливішим елементом опорно-рухової системи людини, які часто 
піддаються пошкодженням. Тому доглядати за суглобами потрібно в будь-якому 
віці. Однак про це варто пам’ятати, зокрема, людям похилого віку, людям із 
зайвою вагою та тим, хто активно займаєтюся спортом. З іншого боку, люди, які не 
займаються спортом, наприклад, працюють за комп’ютером, також схильні до 
захворювань суглобів.

Систематичні фізичні вправи рекомендуються у будь-якому віці.

Легкі фізичні вправи для суглобів запобігають розвитку обмежень рухливості. 
Лікар повинен вказати комплекс вправ, відповідний конкретному віку та стану 
здоров’я пацієнта. Важливий вплив на стан суглобів мають також дієта та 
скаладники, якими ми забезпечуємо організм із їжею. Підтримати справну роботу 
суглобів варто правильно підібраним препаратом.


