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Flexicalm de Naturlider és un complement alimentari a base de plantes que millora la mobilitat i  la
flexibilitat articular en el cas d'artrosi, reumatismes i altres manifestacions articulars doloroses.

DESCRIPCIÓ

Flexicalm de Naturlider és un complement alimentari natural a base de garcínica, mangostana, harpagòfit
i  cúrcuma.  Flexicalm  de  Naturlider  millora  la  flexibilitat  articular  en  cas  d'artrosi,  reumatismes.  Estudis
realitzats en pacients amb artrosi han demostrat una millora significativa a la simptomatologia dolorosa.
La mobilitat i la flexibilitat articular milloren de manera significativa sense provocar efectes adversos.

Quins són els ingredients de Flexicalm de Naturlider?

Els ingredients de Flexicalm de Naturlider per càpsula són:

Extracte sec de Garcinia Mangostana (Garcinia mangostana L., fruit, 20% mangostí) 600 mg,
agent de càrrega (Midó de patata),
agent de recobriment (Hidroxipropilmetilcel·lulosa*),
extracte sec de Harpagòfit (Harpagophytum procumbens, arrel, 20% harpagòsids) 200 mg,
Curcumina Complex Cavacurmin® (Curcuma longa L.) 43,35 mg,
Aigua purificada*, gelificant (Goma Gellán*)
Vitamina D3 (Colecalciferol 40.000.000 UI/g) 1,5 μg.
*Components de la càpsula.

Quines són les propietats de Flexicalm de Naturlider?

Les propietats de Flexicalm de Naturlider són:

Flexicalm és una barreja de tres plantes, Garcinia mangostana, Harpagofito i Cúrcuma que presenten un
alt poder antioxidant i antiinflamatori, actuant com a analgèsic natural de gran valor.
- Mangostí: que presenta un alt poder antioxidant, antiinflamatori i analgèsic.
- Cúrcuma: anàlgèsi i antiinflamatori. A més a més, afavoreix l'eliminació de toxines.
- Harpagòfit: antiinflamatori, millora la flexibilitat i  mobilitat articular. Afavoreix també l'eliminació d'àcid
úric en casos d'artritis i la gota.
A més a més, conté Vitamina D, que contribueix al funcionament normal d'ossos, músculs i articulacions.
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Per què està indicat Flexicalm de Naturlider?

Flexicalm de Naturlider té les següents indicacions:

- Dolor articular i muscular.
� Millora de la mobilitat i flexibilitat articular.
- Tendinitis i dolors articulars a esportistes.

Té contraindicacions, interaccions o efectes secundaris Flexicalm de Naturlider?

Consulteu  el  professional  en  cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu  en  tractament  amb  medicació  o
presenteu unes condicions mèdiques especials.
Pel  contingut  en  Harpagòfit:  Contraindicat  a:  Úlcera  pèptica,  gastritis:  a  causa  del  seu  contingut  en
principis amargs, podria incrementar la secreció gàstrica d'àcid clorhídric, per la qual cosa s'aconsella
tenir precaució en pacients amb historial d'úlcera pèptica. No utilitzar en cas d'obstrucció de les vies
biliars.

Efectes secundaris:  Aquests  efectes secundaris  (amb una incidència del  3%) són sobretot  molèsties
gastrointestinals: nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea.

Precaucions:
No se n'aconsella la utilització en dones embarassades a causa de la seva possible acció oxitòcica. Es
desconeix si els compostos de l'harpagofit s'excreten a la llet materna, i els possibles efectes que aquesta
excreció podria tenir al lactant. No s'ha avaluat la seguretat i l'eficàcia en nens i adolescents. Interaccions:
es recomana administrar-la amb precaució en malalts tractats amb antiarítmics, a causa d'una possible
sinèrgia a l'activitat.

Pel seu contingut a Cúrcuma: Contraindicat en Obstrucció de conductes biliars, colangitis, càlculs i
altres  alteracions  biliars.  Efectes  secundaris:  Sequedat  de  boca,  flatulència  i  irritació  gàstrica.  davant  la
manca d'estudis específics de seguretat durant l'embaràs, la lactància i en nens, no se'n recomana l'ús en
aquestes circumstàncies sense control facultatiu.

Interaccions: Experiments in vitro han mostrat una potencial interacció amb warfarina, sense rellevància
clínica. En individus susceptibles, pot incrementar el risc de litiasi renals.

Quina és la posologóia de Flexicalm de Naturlider?
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Heu de prendre dues càpsules al dia, durant un dels àpats, amb un got d'aigua.
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