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CM PLEX
ARTIKELNUMMER:

18514

INNEHÅLL: 90 softgel kapslar

Aktiv & mobil
Det finns hundratals leder i människokroppen och alla dina leder
är designade att fungera tillsammans för att hjälpa så du kan röra
på dig med lätthet. Miljoner människor tappar i ledernas mobilitet
samt flexibilitet någon gång under livet och lider av ledproblem
eller smärta. Dessa problem kan förhindra fullt deltagande i många av livets dagliga aktiviteter.
Det männskilga skelettet består av många olika delar: ben, leder,
ligament, brosk, muskler, senor etc. Det finns 200 individuella
ben sammankopplade med leder vilka tillåter att ditt rigida skelett
kan röra på sig. Ledytan är täckt med brosk för att skydda benet
från friktion.
De flesta av dina leder är ”Synovialleder”. De är rörliga leder innehållande vätska som agerar glidmedel och kallas synovialvätska.
Synovialleder är övervägande bland dina lemmar där mobilitet
är viktigt. Ligamenten hjälper med att tillhandahålla stabilitet och
muskler drar ihop för att skapa rörelse.
CM Plex® innehåller en blandning av cetylestrar och naturliga
oljor (såsom lax och sojaolja) vilka anses tillför lederna väsentliga näringsämnen.

CM PLEX
Viktigaste näringsvärden per servering

c.m. plex äganderättskyddad blandning

%Dagligt värde*

700mg

Cetylmyristat, cetylmyristoleat (och andra
cetyl estrar)
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Cetylestrar som Cetyl Myristoleat har rapporterats ha ledsmörjande och anti-inflammatoriska egenskaper, som markant
minskar morgonstelhet samt smärta i leder.
Laxolja är en källa till Omega 3 fettsyror (DHA och EPA) vilka
anses bidra till den normala hjärtfunktionen.
Sojaolja innehåller alfa-linolsyra, vilken anses bidra till bevarandet
av normal koncentration av kolesterol i blodet.

Fördelar
 Patenterad mix av cetylerade, esterifierade fettsyror.
 Snabbt verkande och naturlig metod mot inflamation.
 Kliniskt bevisat att hjälpa en rad olika rörelser och knäböjningar.
 Kliniskt bevisat att reducera tillfällig smärta och obehag.

Rekommenderad användning
Ta 1 – 2 CM Plex® kapslar med vatten 3 gånger dagligen under måltid.

Ingredienser
cetylmyristat, cetulmyristoleat, cetylpalmitoleat, cetyllaurat, sojaolja, laxolja, gelatin, glycerin och fruktkärnmjölk.
För mer information besök www.unicity.com

