
ABOFLEX е високоефективен продукт за здрави стави  

с максимална концентрация на вложените съставки 

 

Д-р Генов, ортопед травматолог в МЦ „Света София“, който ще ни разкаже повече за него. 

Д-р Генов, с какво Абофлекс е полезен за ставите? Какво съдържа и как действа? 

Абофлекс се препоръчва при дискомфорт и болки в ставите. Продуктът спомага за увеличаване 

диапазона на движение и функционалните възможности на ставите. Подпомага 

възстановителния процес при различни възпалителни ставни заболявания. Освен това, спомага 

за поддържане добрата костна структура и предпазва от развитие на остеопороза. 

Уникалното предимство на продукта е наличието на нискомолекулна хиалуронова киселина, 

както и на Манган.  

Хиалуроновата киселина, която съдържа се препоръчва за хора, които имат нужда от 

възстановяване на естественото ставно смазване, предимно на коленните, тазобедрените стави, 

ставите на пръстите на ръцете, краката или гръбначния стълб. Тя подпомага и хранителните 

функции в хрущяла и съдейства за премахването на ненужните отлагания от ставната капсула. 

Тя е основен градивен елемент на ставната течност, а всеки възпалителен ставен процес води 

до загуба на ставна Хиалуронова киселина.  

 Гладкото и безболезнено движение на ставите е възможно само при наличието на достатъчно 

количество Хиалуронова киселина.  

Освен това в Абофлекс тя е с изключително висока дневна дозировка - 95 мг, което гарантира 

много бърз ефект върху проблемните стави. 

Включването на манган в Абофлекс  прави продукта уникален и различен от всички останали. 

Манганът  ускорява заздравяването на хрущялните тъкани, което го прави жизнено важен за 

хората със ставни проблеми. 

И не на последно място, Абофлекс е продукт с високо съдържание на МСМ (Метилсулфонил 

метан), който има болкоуспокояващо и противовъзпалително действие чрез блокиране на 

медиаторите на възпалението. Той осигурява сяра за образуването на ставен хрущял и колаген. 

МСМ всъщност  намалява спазмите в скелетните мускули, като подобрява кръвотока в тях.  

В течната форма на Абофлекс са включени още хондроитин, глюкозамин и  витамин С, 

съчетани по един неповторим начин . 

Важно е да се подчертае, че активните вещества в продукта са със силен синергичен ефект т.е. 

действието на отделните съставки е подбрано така, че когато са комбинирани заедно, да 

създават една перфектна ефективност върху опорно-двигателния апарат. Съставките  на 

Абофлекс по естествен начин помагат на организма да се образува колаген. 

Това е високоефективен продукт, с максимална концентрация на вложените активни съставки, 

за подпомагане възстановяването на ставните и съединителни тъкани. 

При какви заболявания препоръчвате приема на Абофлекс? 



Абофлекс се препоръчва при ставни болки, скованост и дискомфорт. Той повишава 

размера на движение и функционалния капацитет на ставите при гонартроза, 

коксартроза, възли на Бушард и Хеберден, битови и спортни травми, изкълчвания, 

навяхвания и др. Подпомага възстановителния процес при възпалителни ставни 

заболявания - ревматоиден и псориатичен артрит и др.  

Как се приема Абофлекс и колко продължително може да се използва? 

Не може да не споменем, че Абофлекс е продукт създаден под течна форма, която е много 

практична и удобна за носене, прием и дозиране навсякъде и по всяко време.  

Абофлекс се приема два пъти по 15 мл на ден, по време на хранене. Може да се пие директно 

или разредено с вода.  

За оптимален ефект се препоръчва продуктът да се приема 3 месеца, след което може да се 

направи почивка 3 месеца и нов курс на прием. 

 

Интервюто на  Д-р Григор Ненов за Абофлекс  бе излъчено в ефира на Дарик радио, в студиото 

на "Ники Кънчев шоу". 

http://darikradio.bg/d-r-grigor-genov-v-niki-kanchev-shou.html 


