
FFOOLLRREEXX  pp ll ii cc uu rr ii   
(acest prospect este destinat în exclusivitate spec iali ştilor din domeniul s ănăt ăţii) 

Producator:  Laboratorios Catalysis, S. L. Madrid , reprezentate în România prin Catalysis – 021 / 667 82 72.  

Mod de prezentare:  cutie cu 30 plicuri a câte 2,5 g pulbere solubil ă; 

Compozi ţie:  chitin ă hidrolizat ă - 1,816 g (extras ă din crusta crustaceelor marine şi este polimerul natural al N-acetil 

glucozaminei); arginina – 100 mg; N-acetil cistein ă – 34 mg; acid folic (vitamina B 9) – 66 µg; germaniu organic (Ge-132) 

– 16 mg; nipagin ă – 0,2 mg; Guar Gum – 533 mg. 

Indica ţii terapeutice:  restabilirea echilibrului nutri ţional articular în reumatismul degenerativ (boala a rtrozic ă) şi 

artrozele cu diverse localiz ări (spondiloze, coxartroze, gonartroze etc.), infla maţii articulare precum şi în alte 

procese patologice care pot evolua cu artroze secun dare (entorse, luxa ţii, fracturi etc.). 

Administrare:  1 plic/zi dizolvat în ap ă, ceai, sucuri de fructe sau lapte. În anumite cazu ri, pe perioade scurte de timp 

(maximum 2 s ăpt ămâni – 1 lun ă), doza se poate cre şte la 2 plicuri/zi. A nu se dep ăşi 2 plicuri/zi! Este de dorit s ă fie 

utilizat pe perioade cât mai îndelungate, cel pu ţin 4 - 6 luni. Dac ă este necesar, în primele s ăpt ămâni de administrare 

se asociaz ă şi masajul local cu FFOOLL RREEXX  cc rr ee mmăă ..  

Propriet ăţi:  - chitina hidrolizată – este extras ă din crusta crustaceelor marine şi reprezint ă polimerul natural cu cea 

mai bun ă biodisponibilitate al N-acetil glucozaminei. Acest  compus protejeaz ă structurile cartilaginoase împotriva 

degrad ării şi stimuleaz ă reconstruc ţia cartilajelor articulare prin cre şterea protec ţiei de protoglicani şi îmbun ăt ăţirea 

metabolismului la acest nivel. – arginina şi N-acetil-cisteina - îmbun ăt ăţeşte imunitatea, reduc degenerarea celular ă şi 

au rol în neutralizarea radicalilor liberi care se produc la nivelul sistemului osteoarticular. – acidul folic – acidul 

folic activat molecular are efect analgezic şi antiinflamator, fiind în acela şi timp un excelent biocatalizator şi 

protector mielinic, care reduce inflama ţia tecilor nervoase mielinice, având ca efect sc ăderea durerilor şi ameliorarea 

func ţiilor articulare. – germaniu organic (Ge 132) – protejeaz ă sistemul imun, precum şi alte structuri împotriva 

radicalilor liberi. Cre şte eficien ţa utiliz ării oxigenului în celule şi are influen ţe benefice în evolu ţia artrozelor, 

artritelor şi poliartritelor.  

Combina ţia de compu şi existen ţi în FFOOLL RREEXX  pp ll ii cc uu rr ii  prezint ă totodat ă şi un efect antioxidant general care 

îmbun ăt ăţeşte şi r ăspunsul imun al organismului la agresiunile interne  şi externe. 

Reacţii adverse:  nu s-au eviden ţiat nici la administrarea a dou ă plicuri/zi (echivalent a 3,632 g de polimer natura l al 

N-acetil glucozaminei). 

Contraindica ţii / Precau ţii:  - hipersensibilitate la unul dintre ingrediente. A  nu se utiliza dup ă data expir ării 

înscris ă pe ambalaj. A se p ăstra la loc r ăcoros. A nu se l ăsa la îndemâna copiilor. 


