
Течната форма на Абофлекс е най-практична за прилагане и дозиране 

на приема 
 

1. Проф. Коларов, с какво Абофлекс се отличава от останалите продукти 

предлагани на пазара? 

Това, което налага Абофлекс като един много качествен и ефективен продукт е 

формата, под която се предлага - т.е. течната форма на продукта Това е от съществено 

значение, тъй като количеството на активните съставки е във висока концентрация: на 

глюкозамин- 1600 мг, а на хондроитин сулфата – 1100 мг. И тъй като направата на 

таблетка с такива големи количества на съставките е много неудобна за прием, то 

течната форма се оказва най-практична за прилагане и дозиране, както е при Абофлекс. 

При таблетната форма, дневния прием трябва да се разделя на 2-3 дози, а това е доста 

ангажиращо. Течната форма на Абофлекс е хранителна добавка, която е удобна за 

дозиране и носене навсякъде където сме, а и няма риск от пропуск на приема. И не на 

последно място Абофлекс е продукт, който  съдържа всички най - необходими съставки 

за подхранване на хиалинния хрущял на ставите. Като добавим и отличните му вкусови 

качества, той с основание може да се определи като един много добре балансиран по 

своите показатели продукт, подходящ за хората страдащи от дегенеративни ставни 

заболявания.  

2. Кои хора могат да използват Абофлекс? 

Абофлекс е подходящ за прием от хора страдащи от дегенеративни ставни заболявания, 

свързани с износване или промяна на т.н. хиалинен хрущял, който покрива ставите 

отвътре и всъщност осъществява амортизиращата функция при всяко едно движение, и 

който обира стресовете, създавайки условия за едно нормално движение. С 

напредването на възрастта количеството на течността в хрущяла намалява. На практика 

той се храни от синовиалната течност или течността, която обвивката на ставата 

синтезира. Съставките на Абофлекс всъщност са предназначени да се грижат именно за 

изхранването на хрущяла, като го стабилизира и удължава неговия живот. 

3. Каква е подходящата възраст за прием на Абофлекс? 

След 60 годишна възраст всеки човек има в някаква степен промяна на хрущялите или 

шипова болест, при която боледува хрущяла и вторично се развиват шипчета по края на 

костта, които травмират околните тъкани. На 20 години завършваме скелетното си 

развитие, след 40 години започва промяната на тъканите и на 60 годишна възраст на 

практика няма човек, който да няма някакви шипови оплаквания и болки в ставите. 

Появяват се болки, скованост, наличие на леко отекла или затоплена става. Проблеми в 

ставите имат разбира се не само възрастните хора, а и тези, които упражняват професии 

със силно физическо натоварване и спортистите. 



Това е продукт, който не дразни стомаха и може успешно да се съчетава с други 

лекарства, но все пак е добре да се направи консултация с ревматолог преди да се 

пристъпи към него. 

За да има добър ефект, курса на лечение трябва да продължи  три месеца, след което 

три месеца да се направи почивка. 

 

 

 

 

 

 

 


