
Veškeré lékařské údaje týkající
se mechanismu účinku perorální

imunologické tolerance najdete na:

www.flextonic.fr

INDIKACE:� Veškeré patologie.zánětlivé kloubní� Adjuvantní léčba při revmatoidní artritidě či jiných
autoimunitních kloubních onemocněních.

DÁVKOVÁNÍ:� 1 tableta denně.� Léčbu zahájit minimálně 3měsíční terapií. Dojde-li u pacienta ke zlepšení
(70 % případů), přejít na trvalé užívání přípravku.

SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU (obsah 1 tablety)

Vitamín.....................................................................................................60 mg
Patentovaný nativní kolagen typu II ............................................................. 10 mg
Oxid křemičitý ........................................................................................... 10 mg
- z toho křemík ......................................................................................... 4,6 mg

Flex-Tonic
® dodává antigeny

prostřednictvím patentovaného
nativního kolagenu typu II.

ANTIGÈNES

Le confort articulaire

koncept
INOVATIVNÍ TERAPEUTICKÝ

LE CONFORT ARTICULAIREDÁVKOVÁNÍ A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

LÉČBA
ZÁNĚTLIVÝCH
KLOUBNÍCH
PATOLOGIÍ

Flex-Tonic
® stimuluje

specifickou imunologickou reakci
kloubních tkání.43500 Beaune S/Arzon - 04 77 42 30 10, www.synergia.eu

Balení o obsahu 30 tablet
Maloobchodní cena: 18 € - 0,60 € / den
ACL : 3 401599 60581 7



Řada studií prokázala účinnost tohoto typu kolagenu při léčbě
zánětlivých patologických změn kloubů.

Mechanismus jeho účinku je všeobecně znám pod názvem:
(aktivní suprese).perorální imunologická tolerance
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MECHANISMUS ÚČINKU

Malá dávka „antigenů" obsažených v přípravku
Flex-Tonic®, užívaná perorálně každý den.

Navození perorální imunologické
tolerance na úrovni střev prostřednictvím

aktivace lymfocytů Th a Th3.2

Zmnožení a migrace Th2 a krevníTh3

cestou směrem k zánětlivým ložiskům
v kloubech při současné produkci cytokinu

TGF- a interleukinů 4 a 10.β

Zmírnění zánětlivé reakce.
Zastavení destrukce kolagenu.
Iniciace rekonstrukce chrupavky.

���
Rychlý ústup bolesti

a zlepšení pohyblivosti.

Epitelová buňka

Antigeny

Lymfatický systém

Vlásečnice

Naivní
lymfocyty ThO

LAMINA
PROPRIA

ZMNOŽENÍ TH2
A TH3 V MÍZNÍCH
UZLINÁCH

MIGRACE TH2 A TH3
SMĚREM K ZÁNĚTLIVÝM
LOŽISKŮM V KLOUBECH

INHIBICE TH1
ZMÍRNĚNÍ ZÁNĚTU
A SNÍŽENÍ BOLESTIVOSTI

Zdravý kloub Zanícený kloub

TGF-β
IL-4
IL-10

SNÍŽENÍ BOLESTIVOSTI

KLINICKÉ STUDIE

Flex-Tonic®
snižuje bolestivost

kloubů o 26 %
po užívání.42 dnech

Klinické hodnocení prováděné na ženách – dobrovolnicích, léčených jednou 10mg dávkou nativního
Kolagenu® typu II (jednou tabletou přípravku ). Int J Clin Pharmacol Res. 2002: 22:101-112.0Flex-Tonic®

Flex-Tonic® ÚČINNĚJŠÍ NEŽ KOMBINOVANÁ LÉČBA
GLUKOSAMINEM A CHONDROITINEM

Po 90 dnech léčby snižuje skóre příznaků (EVA) o - oprotiFlex-Tonic® 40 %
pouhým dosahovaným při léčbě G+C (Glukosamin + Chondroitin).15 %

Zlepšení jsou významná u všech typů bolesti /noc,
den, chůze do schodů), s vynikající tolerancí.
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Doba léčby (ve dnech) * p<0,05

Flex-Tonic® G+C

Dvojitě zaslepená studie  na
pacientech trpících osteoartritidou.
Hodnocení účinnosti přípravku

ve srovnáníFlex-Tonic®
s kombinovanou léčbou
1500 mg glukosaminu a 1200 mg
chondroitin sulfátu (G+C).

Int J of Medical Sciences 2009:
6(6):312-321

PATENTOVANÝ NATIVNÍ KOLAGEN TYPU II
VITAMÍN OXID KŘEMIČITÝС


