
PROSPECT – VĂ RUGĂM SĂ-L CITIȚI CU ATENȚIE! 

FOLREX® Soluție Orală - Cutie cu 15 flacoane buvabile a câte 30ml 

Ce este FOLREX® Soluție Orală? 

FOLREX® Soluție Orală este un supliment alimentar cu micronutrienți hidrosolubili, construit pe bază de chitosan (chitina hidrolizată din crusta crustaceelor 
marine), aminoacizi, vitamine și minerale destinat menținerii funcționării normale a sistemului osteo-articular. 

Oricare celulă, țesut sau sistem de țesuturi care formează organele are nevoie de anumite concentrații de micronutrienți spec ifici. Numai asigurând un aport 
micronutrițional cât mai apropiat de cel fiziologic se obține mediul intern necesar funcționarii optime și capacității crescute de a se opune acțiunii agenților interni 
sau externi care încearcă permanent să le destabilizeze. O astfel de structură, bine echilibrată din punct de vedere micronutrițional, va avea o viață mai lunga, o 
funcționare optimă și un răspuns mai bun la tratamentele medicale, dacă acestea sunt necesare. Nici celulele și structurile care formează sistemului osteo-articular 
(oase, cartilaje articulare, lichidul sinovial, etc.) nu se abat de la aceasta regulă. 

Acest supliment alimentar a fost creeat pentru a ajuta, din punctul de vedere al asigurării cantităților optime de micronutrienți hidrosolubili reconstructivi și 
antioxidanți pe acele persoane care necesită diete de condro-protecție (protecție articulară) precum sportivii, persoanele cu activitate fizică intensă, gravidele, 
persoane cu afectări articulare de diferite cauze (post-traumatice, autoimune și inflamatorii, degenerative, etc.). 

Ce conține FOLREX® Soluție Orală? 

Ingrediente active Cant./2doze/ 60ml %VNR* Ingrediente: apa distilata, Chitosan hidrolizat, 

Clorhidrat de L-arginina, Clorura de calciu, L-Cisteina, 

Clorura de magneziu, arome: aroma de lamaie, Acid L-

ascorbic/ Vitamina C, conservanți: Sorbat de potasiu si 

Benzoat de sodiu, indulcitor: sucraloza, Acid folic/ 

Vitamina B9. *Valoare Nutritionala de Referinta cf. 

Regulament 1169/2011; **doza zilnica nu a fost stabilita. 

Alergeni: crustacee. 

Chitină hidroliozată 5400mg ** 

L-Arginina 600mg ** 

Calciu elemental 216,7mg 27% VNR* 

L-Cisteina  300mg ** 

Magneziu elemental 21,5mg 5,7% VNR* 

Vitamina C 60mg 75% VNR* 

Acid folic  400mcg 200% VNR* 

 

Care sunt rolurile acestei combinații de micronutrienți? 

Micronutrienții îndeplinesc funcții multiple în organism, iar deseori nu pot fi sintetizați de acesta. De aceea trebuiesc aduși din exterior prin hrană (alimente sau 
suplimentare alimentare) sau medicație. Medicul, farmacistul sau nutriționistul dieteticianul vă pot explica rolul și funcțiile particulare ale micronutrienților din 
FOLREX® Soluție Orală în funcționarea optimă a organismului, însă trebuie să cunoașteți fapul că aceștia contribuie și la: 

Chitosanul (Chitină hidrolizată provenită din crustaceele marine) contribuie la: ■Menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului în sânge, atunci când 
există un aport zilnic de 3 g.  

Folații (Acidul folic) contribuie la: Sinteza normală a aminoacizilor ■ Buna funcționare a hematopoiezei ■ Metabolismul normal al homocisteinei ■ Menținerea 
sănătății psihice ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar ■ Reducerea oboselii și extenuării ■ Procesul de diviziune celulară. 

Vitamina C creste absorbtia fierului si contribuie la: ■ Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice și după acestea ■ Formarea 
normală a colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, gingiilor și dinților ■ Metabolismul energetic normal ■ 
Funcționarea normală a sistemului nervos ■ Menținerea sănătății psihice ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar ■ Protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ ■Reducerea oboselii și extenuării ■ Regenerarea formei reduse a Vitaminei E. 

Calciul contribuie la: : ■Coagularea normală a sângelui. ■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului muscular. ■O neurotransmisie 

normală. ■Funcționarea normală a enzimelor digestive. ■Procesul de diviziune și de diferențiere celulară. ■Menținerea sănătății sistemului osos. ■Menținerea 

sănătății dinților. 

Magneziul contribuie la: ■Reducerea oboselii și extenuării. ■Echilibrul electrolitic. ■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului nervos. 

■Funcționarea normală a sistemului muscular. ■Sinteza normală a proteinelor. ■Menținerea sănătății psihice. ■Menținerea sănătății sistemului osos. 

■Menținerea sănătății dinților. ■Procesul de diviziune celulară. 

Cine și când poate utiliza FOLREX® Soluție Orală? 

FOLREX® Soluție Orală este destinat echilibrării dietei persoanelor care necesită diete de condro-protecție (protecție a cartilajelor articulare) pentru a preveni 
deteriorarea articulară adusă de diversele acțiuni traumatice sau microtraumatice (traumatisme osteo-articulare accidentale, sportivi, persoane cu activitate fizică 
intensă), de greutate excedentară (gravide, persoane supraponderale și obeze), de afecțiunile osteo-articulare inflamatorii sau degenerative. 

Cum se utilizeaza FOLREX® Soluție Orală? 

Câte 1 flacon de 2 ori pe zi. Agitați flaconul. Deșurubați capacul și consumați conținutul flaconului ca atare sau diluat în lichidul preferat (apa, ceai, suc, lapte). 

În cadrul anumitor regimuri igieno-dietetice speciale de condro-protecție medicul sau dieteticianul/nutriționistul, în funcție de propria sa experiență, poate să 
indice o altă utilizare sau o combinare a preparatului cu FOLREX® Cremă. Respectați-i indicațiile!  



Precauții - a nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Acest preparat nu înlocuiește un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață 
sănătos și nu poate fi considerat o sursă unică de hrană! A nu se lăsa la îndemâna si la vederea copiilor mici. Atât timp cât nu se depășeste doza de 60 ml pe zi, 
preparatul poate fi utilizat timp îndelungat fără efecte secundare. 

Contraindicații - Hipersensibilitatea la oricare dintre ingrediente. Dacă consumul acestui produs provoacă fenomene neplacute, întrerupeți utilizarea și adresați-
vă medicului sau farmacistului. 

Condiții de păstrare - A se pastra in cutia de carton originala, la loc uscat si racoros.  

Valabilitate – 3 ani de la data producției. A se consuma, de preferință, inainte de sfarsitul lunii inscripționate pe ambalaj. 

Producator: Catalysis S.L., Spania  

Detinator notificare si Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Comenzi la: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 

Notificat la SNPMAPS, nr.  

FOLREX® Soluție orală este disponibil in farmacii. Alte adrese web utile: 

- Alte informații despre produs: www.viusid.ro . 

- Comenzi depozit: www.depozitbio.ro . 

- Magazin on-line cu peste 1000 produse (alimentare bio și dieteice, suplimente alimetare ortomoleculare, igieno-cosmetice si dermato-cosmetice) 

premium: www.farmaciaortomoleculara.ro . 

 

http://www.depozitbio.ro/
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http://www.depozitbio.ro/
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