
Mobiflex® Neo 
 
Mobiflex® Neo is een voedingssupplement op basis van UC-II collageen met natief 
collageen type II, Boswellia serrata extract, Vitamine C en mangaan (Mn). 
 
Als gevolg van leeftijd, sport of fysieke activiteiten kan men gevoelig worden ter hoogte 
van het gewricht, wat een invloed kan hebben op de beweeglijkheid. De meest 
gevoelige gewrichten zijn de knie, de heup en de kleine handgewrichten. 
Voor het comfort van het gewricht is het belangrijk een goede kwaliteit van het 
kraakbeen te behouden. Kraakbeen is een speciaal soort van bindweefsel met als 
belangrijkste functie de vermindering van wrijving tussen bewegende gewrichten. 
 
Eigenschappen 
 
Mobiflex® Neo heeft een unieke samenstelling. 
 
Collageen is een eiwit dat aanwezig is in verschillende structuren van het lichaam. Er 
bestaan verschillende soorten collageen. Mobiflex Neo® bevat 40 mg UC-II collageen 
met natief collageen type II (niet gedenatureerd), dat het voornaamste eiwit is van het 
kraakbeen.  
 
De hars van Boswellia bevat stoffen die helpen om de gewrichten soepel te houden en 
het kraakbeen te behouden. AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid) is één van de 
sterkst werkende boswelliazuren.  
Boswellia serrata draagt bij tot het behoud van soepele gewrichten. 
Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor het behoud van een goede 
werking van het kraakbeen en de botten. 
 
Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten en tot de normale 
vorming van bindweefsel. 
 
Gebruiksinstructies 
 
1 tablet per dag bij het ontbijt. 
 
Het is aanbevolen de behandeling met Mobiflex® Neo gedurende minimaal 3 maanden 
te volgen.  
 
Aanbevelingen 
 
Raadpleeg uw arts in geval van zwangerschap/borstvoeding alvorens Mobiflex® Neo te 
gebruiken. 
 
Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige 
voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.  
Buiten bereik van kinderen houden.  
De aanbevolen dosering niet overschrijden.  



Vraag medisch advies bij gelijktijdig gebruik van anticoagulantia van het coumarine- en 
heparinetype. 
 
Ingrediënten 
 
Mobiflex® Neo - per tablet: 
300 mg Boswellia serrata extract waarvan 210 mg boswelliazuren / 40 mg UC-II 
collageen met natief collageen type II / 13,5 mg natriumascorbaat waarvan 12 mg 
ascorbinezuur (vitamine C) / 8,10 mg mangaangluconaat waarvan 1 mg mangaan / 
Vulstof: E460 / Verdikkingsmiddel: E468 / Glansmiddel: E464 – E463 – E553b / 
Antiklontermiddel: E551 – E470b / Kleuren: E170 – E120 – E172  
 
Als u allergisch bent voor één van bovenvermelde ingrediënten mag u dit 
voedingssupplement niet gebruiken.  
 
Presentatie 
 
Doos van 30 of 90 rode filmomhulde tabletten. 
Uitsluitend verkrijgbaar bij uw apotheker. 
 
Nettogewicht  
30 tabletten: 34,08 g 
90 tabletten: 102,24 g 
 
Bewaring 
 
Bewaren bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. 
Houdbaarheid: zie uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking (EXP: maand/ jaar). 
 
Verdeler 
 
Eurogenerics 
Division NeoCare  
Heizel Esplanade b22 
B - 1020 Brussel 
 
Notificatienummer: PL/NUT/AS 972/8 
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