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CM PLEX
Artikelnummer: 18514
inhoud: 90 softgels

Actief & mobiel

Er zijn honderden gewrichten in het menselijk lichaam en al je gewrichten zijn ontworpen om samen te werken om je gemakkelijk
te doen bewegen. Miljoenen mensen verliezen ergens in hun leven de mobiliteit en flexibiliteit van hun gewrichten en lijden aan
gewrichtsproblemen en pijn. Door deze problemen kunnen volledige participatie aan de dagelijkse activiteiten van het leven,
negatief beïnvloeden.
Het menselijke skelet bestaat uit vele verschillende delen: botten, gewrichten, pezen, kraakbeen, spieren, etc. Er zijn 200
afzonderlijke botten die verbonden zijn aan gewrichten
die het stijve skelet laten bewegen. Het gewrichtsoppervlak is
bedekt met om zo de botten te beschermen tegen wrijving.
De meeste gewrichten zijn ‘synoviale gewrichten’. Zij zijn bewegelijke verbindingen die een smeervloeistof bevatten genaamd
gewrichtsvloeistof. Synoviale gewrichten zijn belangrijk in je ledematen, waar mobiliteit belangrijk is. Pezen helpen bij hun stabiliteit en de spieren trekken samen om beweging te produceren.
CM Plex® capsules bevatten een mengsel van cetyl esters en
natuurlijke oliën (zoals zalm en sojaolie) waarvan wordt aangenomen dat ze de gewrichten voorzien van essentiële voedingsstoffen.
Van Cetyl esters zoals Myristoleate wordt gemeld dat ze een
smeerende- en anti-ontstekingswerking hebben voor de gewrichten, waardoor ze ochtendstijfheid en pijn in gewrichten
aanzienlijk verminderen.

CM PLEX
HOEVEELHEID PER PORTIE

% dagelijkse waarde*

Special c.m. plex mix

700mg

Cetylmyristaat, Myristoleate (en andere
cetyl esters)
daily value not established
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Zalmolie is een bron van omega-3 vetzuren (DHA en EPA)
waarvan wordt aangenomen dat het bijdraagt in het normaal
functioneren van het hart.
Sojaolie bevat alfa-linoleenzuur, waarvan wordt aangenomen dat
het bijdraagt in de instandhouding van normale bloedconcentraties cholesterol.

voordelen





Gepatenteerde mix van cetylated, esterfied vetzuren.
Snel handelende en natuurlijke aanpak van de ontsteking.
Klinisch bewezen dat het het bewegen en buigen van de knie ondersteunt.
Klinisch bewezen dat het tijdelijke pijn en ongemak verminderd.

Aanbevolen gebruik
Neem 3 maal daags tijdens de maaltijd 1 – 2 CM Plex® capsules met wat water

Ingrediënten
cetylmyristaat, Myristoleate, cetyl palmitoleaat, cetyl lauraat, sojaolie, zalmolie, gelatine, glycerine en johannesbroodpitmeel
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

