
Staw jest ruchomym połączeniem pomiędzy kośćmi. Poszczególne 
stawy różnią się budową, zadaniami oraz ruchomością. Ich rola jest 
niezwykle istotna w prawidłowym funkcjonowaniu szkieletu kostnego, 
który wraz z układem mięśniowym zapewnia stabilność ciała oraz 
umożliwia poruszanie się. Stawy są najbardziej narażonymi na urazy 
elementami szkieletu. 

Stawy z biegiem czasu zużywają się w sposób naturalny. Jednak istnieje 
wiele czynników, które mogą przyśpieszyć ten proces. Najważniejsze 
z nich to:

 ▶ wady w postawie i budowie stawów,
 ▶ mikrourazy mechaniczne, przeciążenia, nadwyrężenia,
 ▶ stres oksydacyjny,
 ▶ brak równowagi mięśniowej (w przypadku przykurczu lub zaniku 

mięśni, obciążenie przenoszone jest na stawy),
 ▶ nadwaga,
 ▶ chodzenie na wysokich obcasach.
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1.  WŁAŚCIWOŚCI SUPLEMENTU DIETY STAFLEXIS

Staflexis to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych chcących 
uzupełnić normalną dietę w składniki ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania stawów. 

Opis działania składników suplementu diety:
Glukozamina - istotny składnik budulcowy chrząstek stawowych.

Ekstrakt z owoców dzikiej róży - dzika róża pomaga utrzymać sprawność 
ruchową stawów.

Ekstrakt z korzenia imbiru  -  imbir lekarski wykazuje 
działanie antyoksydacyjne.

Mangan - wspomaga prawidłowe tworzenie tkanek łącznych oraz 
ochronę komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Miedź - pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych 
oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

30 tabletek powlekanych

2. OSTRZEŻENIA

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować 
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. 
Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących 
piersią. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia 
i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Produkt bez dodatku cukrów. 

3. SPOSÓB UŻYCIA

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 
1 kapsułka dziennie, po posiłku.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji:

Składnik Zawartość  
w 1 tabletce %RWS*

Siarczan glukozaminy • 2KCl, w tym:
glukozamina

633,67 mg
375 mg

-
-

Ekstrakt z korzenia imbiru 
(Zingiber officinale Roscoe) 100 mg -

Ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) 50 mg -

Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego  
(Curcuma longa L.) 30 mg -

Mangan  2 mg 100

Miedź 1 mg 100

* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia 

4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, 
w temperaturze poniżej 25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 
Chronić przed światłem.

Nie należy stosować po upływie daty minimalnej trwałości, podanej 
na spodzie opakowania i blistrze. Data minimalnej trwałości oznacza 
ostatni dzień danego miesiąca.

STAFLEXIS®
 Suplement diety

 Zdrowe stawy



Producent:
BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
Polska
www.bioton.pl

5. INFORMACE O SKŁADZIE

Jak wygląda suplement diety Staflexis i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane w odcieniu czerwieni, podłużne z zaokrąglonymi 
końcami. 
Zawartość netto: 35,8 g (30 tabletek po 1195 mg).
Produkt jest dostępny w opakowaniach typu blister, pakowanych 
w kartonik z ulotką.

Co zawiera suplement diety Staflexis

Składniki: siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków); substancja 
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z korzenia 
imbiru (Zingiber officinale Roscoe); ekstrakt z owoców dzikiej róży 
(Rosa canina); ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa L.); 
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja 
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: 
dwutlenek tytanu; węglan manganu (mangan);  substancja wiążąca: 
poliwinylopirolidon; substancja zagęszczająca: guma akacjowa; węglan 
miedzi (II) (miedź); barwnik: ekstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina; 
emulgator: lecytyny; barwnik: koszenila, kwas karminowy, karminy. 

DLACZEGO ALFALIPON prodiab®?
zawiera 350 mg kwasu alfa-liponowego (ALA) oraz kwas gamma-
linolenowy (GLA),
stanowi cenne źródło witamin z grupy B  (niacyna, ryboflawina, 
wit. B6, tiamina) i minerałów (cynk, chrom)

Polecamy również

Więcej informacji na: www.laboratoriumbioton.pl

Więcej informacji na: www.laboratoriumbioton.pl
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 przeznaczony jest do pielęgnacji suchej skóry stóp, 
skłonnej do rogowacenia i pękania. Jego nawilżająco-ochronne działanie wynika 
z unikalnego połączenia mocznika, ruszczyka, mikrosrebra oraz witaminy E. 

mocznik 10% - nawilża, zmiękcza i wygładza naskórek, przywraca naturalny 
koloryt
ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego - działa kojąco i łagodząco, 
utrzymuje naskórek w dobrej kondycji
mikrosrebro - wykazuje właściwości ochronne
witamina E - ma właściwości nawilżające, zapobiega przesuszeniu skóry, 
poprawia elastyczność naskórka

testowany dermatologicznie 
na osobach z dodatnim 
wywiadem alergicznym oraz 
diabetykach


