
Hej,

Tack att du har valt att vara med i vårt samarbete med Bioconcept AB!
Vi undersöker hur Flexovital produkten påverkar din arteriell elasticitet under 6-7 veckor.

Arteriografi testning
Arteriografi är ett evidensbaserad screeningsinstrument som räknas som Gold standard för
att mäta artärstelhet. Du testas genom att ligga på britsen och Magnus Häggbom eller Mimi
Astell (båda utbildade användare för arteriografi) gör undersökningen på dig.
Undersökningen tar ca 10 minuter sammanlagd.
Artärstelhet definieras av två oberoende parametrar:

● Augumentations Index (AIx) ger information om artärernas stressnivå
(endotelfunktion): om artären är kontraherade (stress) eller i ett normalt (öppet)
tillstånd. AIx visar det perifera motståndet.

● Pulsvåghastigheten (PWV) ger information om aortans elasticitet. Ju högre
pulsvåghastighet desto högre artärstelhet i aortan (atheroskleros) Vaskulär stelhet
föregår atheroskleros och är en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt,
högt blodtryck t ex.

Källa:
https://cardiologia.hungarica.eu/index.php/2020/11/13/sport-activity-with-ischaemic-heart-dis
ease/

Planerade test veckor
Test 1 - vk 25 (24 juni)
Test 2 - vk 28 (12 juli)
Test 3 - vk 31 (2 augusti)

Intag av Flexovital mellan testtillfällen
2 kapslar på morgonen och 2 kapslar på kvällen.

Kontakt
Bioconcept AB, Per Nordlander, per@bioconcept.se
Fysiotest, 0431-369866, kliniken@fysiotest.se

Tack att du medverkar!

Sami Seppänen
VD Fysiotest
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FLEXOVITAL+RÖDBETA PRE STUDY

Bioconcept AB har för avsikt att under 2022 och 2023 genomföra en studie med Karolinska Universitetet. Målet
med Studien är att avgöra om FLEXOVITAL+RÖDBETA har en påverkan på blodkärlens elasticitet och
därigenom även påverkar blodcirkulation och blodtryck.

Pre Study görs informellt tillsammans med ”släkt och vänner” och ambitionen är att inför den kommande studien
få en fingervisning om hur FLEXOVITAL+RÖDBETA påverkar blodkärlens elasticitet och blodtrycket. Studien
genomförs i Fysiotests lokaler i Båstad och ambitionen är att provtagning skall ske en gång var tredje vecka,
sammanlagd tre gånger med start i juni 2022.

Bakgrund

1998 fick 3 amerikanska forskare Nobelpriset i medicin för sina upptäckter kring NO (Kväveoxid) och dess
effekter på blodkärlens elasticitet. Elasticiteten i blodkärlen påverkar direkt blodcirkulationen och blodtrycket och
indirekt funktionaliteten i kroppen. Syre och näring ska transporteras till alla celler och slaggprodukter och
koldioxid ska transporteras bort ur cellerna.

FLEXOVITAL+RÖDBETA innehåller de aminosyror som kroppen bildar kväveoxid av, samt Nitrat och Rosenrot
som har påverkar koncentrationen av NO i blodet. FLEXOVITAL+RÖDBETA höjer koncentrationen av NO och på
så sätt är ambitionen att påverka kärl elasticiteten positivt.

Läs mer om nobelpriset 1998: https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/1998/18549.pdf

Per Nordlander Sami Seppänen

VD Bioconcept AB VD Fysiotest
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