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Flexi4 is een voedingssupplement voor paarden.

Het ware alternatief
voor soepelere gewrichten
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Kracht en prestatie voor  
soepelere gewrichten 

 Een unieke combinatie van 4 plantenextracten

 4-in-1 natuurlijke werking

 Draagt bij aan het verbeteren, beschermen en behouden  
van soepele gewrichten

 Draagt bij aan het behoud van een optimale conditie bij  
sportpaarden

 Succesvol gebruikt door eigenaren en dierenartsen

 Gebruiksvriendelijke orale toediening, eenmaal daags. Met appelsmaak.

Maak kennis met



4-in-1
Natuurlijke
werking

Curcumine1,2

• Een medicinaal extract van de wortelstok 
van de kurkumaplant Curcuma longa

• Een molecuul dat interactie kan vertonen 
met talloze moleculen die betrokken zijn 
bij ontsteking1

• Inhibeert COX en LOX banen

• Het is werkzaam tegen inflammatoire 
cytokines, interleukines, TNF

• Moduleert de belangrijkste factor NFKB 
die de ontstekingsreacties bestrijdt
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Yucca schidigera3,4

• Een medicinale plant die rijk is aan 
saponinen en polyfenolen

• Saponinen leiden tot glucocorticoïd-
achtige effecten betrokken bij een  
anti-inflammatoire werking

• Polyfenolen tonen goede anti-oxidatieve 
eigenschappen

• Polyfenolen inhiberen de enzymen 
COX-1, COX-2 en 5-LOX waardoor de 
productie van ontstekingsmediatoren 
vermindert
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Salix alba5,6

• De bast van de schietwilg bevat 
salicine, polyfenolen en flavonoïden 
(alle dragen bij aan de werkzaamheid 
bij de behandeling van pijnlijke mobiliteit 
stoornissen zoals rugpijn en arthritis

• Het effect van de afzonderlijke 
bestanddelen of de combinatie daarvan 
moet nog worden opgehelderd
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Boswellia serrata7,8

• Een plantenextract dat gebruikt wordt 
in de traditionele Indiase geneeskunde 
voor gezonde gewrichten en spierfunctie

• Kan helpen om de hoeveelheid 
gewrichtsvocht te reguleren, voor 
een soepeler gewricht, waardoor het 
gemakkelijker kan draaien of bewegen

• Een onderzoek toonde dat Boswellia 
serrata extract een natuurlijke 
antiinflammatoire werking heeft op 
plaatsen waar een chronische ontsteking 
aanwezig is

 -  Schakelt de pro-inflammatoire 
cytokines en mediatoren uit die het 
ontstekingsproces initiëren
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Richt zich op de gewrichten met een 
Flexi4 bevat een unieke combinatie van  
4 zorgvuldig geselecteerde plantenextracten  
die bekend staan in de traditionele geneeskunde  
om hun gunstige effecten op gewrichten:



Voor de prestaties waar topruiters 
om vragen

 De hoge eisen die tegenwoordig worden gesteld 
aan sportpaarden kunnen leiden tot ernstige 
gewrichtsproblemen

 Flexi4 biedt extra voordelen die een sportpaard  
nodig heeft:

  - natuurlijk behoud van de benodigde soepelheid

 - ondersteuning van de spierweerstand

 -  zorgt ervoor dat ze voortdurend op hun best kunnen 
trainen en presteren

 Flexi4 ondersteunt daarnaast de soepelheid van de 
gewrichten

Zonder zorgen op wedstrijd 

Flexi4 kan gedurende het wedstrijdseizoen gebruikt worden:

 Het bevat geen bestanddeel dat geregistreerd staat op 
de lijst met verboden middelen die van toepassing is op 
hippische sportevenementen georganiseerd door de FEI* en 
KNHS* 

 Flexi4 is bewezen vrij van natuurlijke contaminanten die 
positief kunnen testen bij een dopingtest

 Flexi4 bevat geen Harpagophytum (duivelsklauw)

* 2013 FEI dopinglijst, gepubliceerd op 14 december 2012



 Dierenartsen zagen op dag 6:  
-  50% verbetering bij de 

fenylbutazon-groep
 - 67% verbetering bij de Flexi4-groep

 Eigenaren zagen op dag 6:
 -  67% verbetering bij de  

fenylbutazon-groep
 - 83% verbetering bij de Flexi4-groep

 Op dag 14 werd bij nog 2 paarden 
in de Flexi4-groep een verbetering 
waargenomen
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Aantal paarden dat verbetering liet zien op  
dag 6, waargenomen door dierenartsen en 

paardendeskundigen1
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Aantal paarden dat verbetering liet zien  
op dag 6, waargenomen door eigenaren1

Klinisch onderzoek1

 16 paarden met chronische 
kreupelheid als gevolg 
van een gewrichts- of 
peesaandoening

 6 paarden kregen 
Flexi4, 6 paarden kregen 
fenylbutazon, 4 paarden 
kregen placebo

 Beoordeeld door 
dierenartsen en eigenaren 
vóór en ná de behandeling

Dierenartsen en eigenaren zijn het 
eens over de voordelen1 van Flexi4



Het gebruik van Flexi4:
 Flexi4 is een orale gel met appelsmaak voor eenvoudige toediening

 Slechts eenmaal daags direct in de mond of gemengd met voer ingeven

 De verpakking van 1 kg is voldoende om een volwassen paard gedurende 
20 dagen te doseren

Orale
gel met
appel- 
smaak

Sportpaarden: 

Geef 50 ml per dag gedurende 20 dagen,
met name tijdens periodes van intensieve arbeid.

Overige paarden:

Geef 50 tot 100 ml per dag. Zowel de toedienings- 
periode als de toegediende hoeveelheid moeten  
afgestemd worden op het individuele paard.


