
 
Flexadin, een vernieuwde hulp bij de aanpak van osteoartritis

Springen, lopen, spelen – de gewrichten van uw huisdier krijgen het soms 
zwaar te verduren. Naarmate uw huisdier ouder wordt, neemt z’n activiteit 
logischer wijze af en worden de bewegingen wat stroever. 

Osteoartritis ( = irritatie en beschadiging van kraakbeen en been in 
gewrichten) kan door vele zaken ontstaan:

• gewicht
• spelen, dollen en dwazen (extreme inspanningen)
• trauma mag afwijkingen in banden en/of botten
• 'erfelijkheid' bv heupdysplasie en elleboogdysplasie
• aangeboren afwijkingen
• 'verkeerde' medicatie op jonge leeftijden 
• orgaan afwijkingen (bv schildklier en ziekte van Cushing)
• combinaties van diverse oorzaken
• ook andere oorzaken kunnen de gewrichten aantasten. 

Flexadin is een nieuw product, met een geheel nieuwe benadering en 
aanpak,  die de gewrichten van uw huisdier ondersteunen bij 
osteoartritis.

Osteoartritis
Osteoartritis is geen levensbedreigende aandoening, maar bezorgt uw dier wel 
pijn en veel ongemak, afhankelijk van de fase waarin het dier aangeboden 
wordt.
Bij osteoartritis wordt het gewrichtskraakbeen afgebroken en daarmee de 
beweeglijkheid aantast. Het komt voornamelijk voor bij 'oudere' honden of 
honden van grotere rassen, die mogelijk een groter risico lopen op reeds 
eerder genoemde oorzaken en dan dus op jongere leeftijd problemen krijgen 
( denk aan heupdysplasie, elleboogdysplasie etc)

     Zorg met Passie voor uw Huisdier; 'Samen Beter'



In de pre klinische fase zal de eigenaar mogelijk iets zien van stijfheid, af en toe last van poot, maar 
geen afwijkingen op röntgenfoto. In deze fase heeft het dus nog geen zin om flexadin te geven daar het 
kraakbeen nog intact is. Flexadin kan dus het best ingezet worden in de 'subklinische' fase, waarmee je 
dus vroegtijdig de negatieve ontstekingreactie onderdrukt.

Flexadin Advanced
Flexadin Advanced is ontwikkeld voor honden die al (lichte )kraakbeenschade 
hebben. Het kraakbeen kan ondersteunt worden met dit product vanaf de 
vroege fase van schade, zelfs als dit nog niet op de röntgenfoto zichtbaar is. 
Dus hoe sneller de problemen bij uw huisdier onderkent worden, hoe beter wij 
kunnen behandelen en moe minder slijtage er hoeft te gaan optreden 
(uitzonderingen natuurlijk daargelaten)
U of uw dierenarts heeft dan wellicht al wat veranderingen opgemerkt bij de 
hond, zoals stijfheid na inspanning(= de beginfase)

     Zorg met Passie voor uw Huisdier; 'Samen Beter'



Hoe werkt Flexadin Advanced?
Eerder werd vaak glucosamine en chondroïtine voorgeschreven aan mensen en 
dieren met gewrichtsproblemen en -slijtage. 
Er zijn nu nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden..... 
Niet door het gewricht van bouwstenen te voorzien, wat glucosamine en 
chondroïtine doen, maar door het proces van afbraak van gewrichtskraakbeen 
te remmen: dat is hetgeen ontstaat bij osteoartritis.

Het vrijkomen liggen van het collageen, door de kraakbeen beschadiging, geeft een negatieve reactie in 
het lichaam, omdat deze het collageen eiwit niet herkent (was altijd 'bedekt' door kraakbeen.

Bij de (chronische) gewrichtsaandoening  osteoartritis verandert  de ruimtelijke 
structuur van het collageen type II. Dit collageen is het belangrijkste 
bestanddeel van kraakbeen. Door de verandering van structuur, ziet het 
lichaam dit collageen als lichaamsvreemd en stuurt er afweercellen op af om 
het op te ruimen (ontstekingsreactie). 
Hierdoor wordt het proces versneld en in stand gehouden. 
Flexadin Advanced bevat een vorm van dit collageen waarmee de afweercellen 
(die vooral in de darm zitten), worden gevoed en geprikkeld. Hierdoor 
vermindert hun reactie tegen het afwijkende collageen in de gewrichten..een 
soort onderdrukken van de negatieve reactie van het lichaam op het vrijkomen 
van kraakbeen, collageen in het gewrichten door het geven van dit collageen in 
'tablet-snoepjes' vorm: je gaat dus de negatieve reactie tegenwerken en 
onderdrukken, waardoor het gewricht tot rust komt en er geen 
ontstekingsreactie ontstaat.

     Zorg met Passie voor uw Huisdier; 'Samen Beter'
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In een studie waarin Flexadin getest is, kwam duidelijk naar voren dat honden op de Flexadin 
Advanced een significante verbetering lieten zien. Uit deze studie kwam tevens naar voren dat 
het het beste is om Flexadin minimaal 60 dagen te proberen, voordat geëvalueerd wordt of 
Flexadin werkt.

Spaarkaart voor de Flexdin: 6e verpakking=gratis
Flexadin is een voedingssupplement in de vorm van een koekje, waarbij u er maar één per dag 
hoeft te geven. De verpakking is voldoende voor 30 dagen. Na 5 verpakkingen krijgt u de 6e 
gratis!
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