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Detaylı b�lg� �ç�n:

İÇERİK
Söğüt kabuğu ekstres�, şeytan pençes� ekstres�, zerdeçal ekstres�, kals�yum, magnezyum, ç�nko,

d3 v�tam�n�, k2 v�tam�n�

KONTRENDİKASYONLARI VE YAN ETKİLER
Orthofix 60 Kapsül �le �lg�l� b�l�nen b�r kontrend�kasyon veya yan etk� yoktur.

KULLANIM ŞEKLİ

• Orthofix’� günün herhang� b�r saat�nde kullanab�l�rs�n�z.
• Hek�m�n�z�n başkaca b�r öner�s� yoksa, günde 1 kapsül almanız öner�l�r. 
• Hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından öner�len dozda kullanınız.  

ORTHOFIX hek�m�n�z ve/veya eczacınız tarafından tek başına ya da başka b�r
tedav�ye destek sağlamak amacıyla öner�leb�l�r. 

ÖNEMLİ BİLGİLER
Ambalaj üzer�ndek� son kullanma tar�h�ne d�kkat ed�n�z.

Takv�ye ed�c� gıdalar normal beslenme yer�ne geçemez.

Hastalıkların önlenmes� veya tedav� ed�lmes� amacıyla kullanılmaz.

Tavs�ye ed�len günlük alım dozunu aşmayınız.

Ham�lel�k ve emz�rme dönem� �le hastalık veya �laç kullanılması durumlarında doktorunuza 

danışınız.

SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız. Ser�n ve kuru b�r yerde muhafaza 
ed�lmes� öner�l�r. Çocukların göremeyeceğ� ve er�şemeyeceğ� b�r yerde muhafaza ed�n�z.

ORTHOFIX 60 Kapsül’ü �çeren kutularda sunulmaktadır. 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
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MENŞE ÜLKE

TÜRKİYE(Gıdanın ana b�leşenler�n�n menşe ülkes�, gıdanın menşe ülkes�nden farklıdır.

Orthofix etk� mekan�zmasını %100 doğal maddeler �le gerçekleşt�rmekted�r. Bel, boyun ve sırt

ağrılarını g�dermede etk�l� olan Orthofix’�n �ç�nde; söğüt kabuğu, şeytan pençes�, zerdeçal

ekstres�, kals�yum, magnezyum, ç�nko, D v�tam�n�, K12 v�tam�n� g�b� enflamasyon g�dermeye

ve eklem kem�k dokunu �y�leşt�rmeye destek olan maddeler bulunmaktadır.

Orthofix Ned�r?

EGGFLEX’�n İÇERİĞİNDEKİ AKTİF MADDELERİN ROLÜ?
Söğüt Kabuğu Ekstres�: İç�nde bulunan sal�s�l�n� asp�r�ne benzeyen b�r etk� yaratarak ağrıların hafifleme-
s�ne ve �lt�habın azalmasına yardımcı olur. Özell�kle boyun ve sırt bölges�nde ağrıyı hafifletmes�n�n etk�s�
daha uzun sürer. Ant�oks�dan ve at�sept�kt�r. Bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�c� etk�s� vardır.

Şeytan Pençes� Ekstres�: Eklem �lt�habına bağlı ağrı ş�kayet� olan hastaların hareketler�n� kolaylaştırmada
romat�zmal hastalıkların tedav�s�nde, sırt ve bel bölgeler�nde ağrı enflamasyonu azaltmada oldukça
güçlü b�r etk�ye sah�pt�r.


