
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Pó, 1 caixa contendo 30 sachês de 12g cada.

COMPOSIÇÃO
Ingredientes: Peptídeo de colágeno, magnésio (óxido de magnésio), 
zinco (bis-glicinato de zinco), ácido ascórbico (vitamina C), acetato de 
tocoferol (vitamina E), Antiumectante: dióxido de silício, Edulcorante: 
Sucralose e Veículo: maltodextrina.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM AÇÚCAR. ESTE NÃO É UM 
ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO 

INFORMAÇÕES
Mobiflex é um pó para preparo de bebida a base de peptídeos de 
colágeno com Vitamina C, E, Magnésio e Zinco. A cartilagem das 
articulações é formada por um material natural elástico e resistente, rico 
em colágeno, que tem como principal função suportar a pressão e o uso 
contínuo das articulações, revestindo as juntas, absorvendo choques e 
facilitando os movimentos, além de ser essencial para a formação e 

Folheto Mobi�ex (1/2)
Faca: 128x230mm
Código do item: 201152
Revisão do item: 7.15 (A)
Data: 02/07/2015
Pharmacode: 10011001 (99)
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Atenção: as cores de provas geradas a partir de impressoras inkjet ou laser são apenas indicativas. A impressão �nal deverá obedecer o padrão especi�cado na legenda.

Pantone Black C

Observações Descrição de todas as alterações feitas em relação à versão anterior.

17/04/2015 - Alteração de Layout do Pharmacode.
02/07/2015 - Alteração de ingrediente, de Maltodextrose para Maltodextrina.

Pó para preparo de bebida a base de peptídeos
de colágeno com vitaminas e minerais

Peptídeos de colágeno

Quantidade por porção

Valor energético

Carboidratos

Açúcar

Proteínas

Gorduras totais

Gorduras saturadas

Gorduras trans

Fibra alimentar

Sódio

Vitamina C

Vitamina E

Magnésio

Zinco

40 kcal=168kJ

0g

0g

10g

0g

0g

0g

0g

63mg

45mg

3,3mg

86mg

2,3mg

%VD*

2%

0%

**

13%

0%

0%

**

0%

3%

100%

33%

33%

33%

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção diária de 12g (1 sachê)

* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. 
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas. ** Não há referências sobre VD.

crescimento dos ossos. Esse colágeno confere uma melhor qualidade à 
cartilagem articular. A vitamina C, vitamina E e  o Zinco possuem ação 
antioxidante, combatendo os radicais livres que danificam as células do 
colágeno. O magnésio atua principalmente nos processos de 
relaxamento e contração muscular além de auxiliar na entrada de cálcio 
nos ossos.

Uso oral

Validade: 24 meses após a data de fabricação
Verifique a data de fabricação no cartucho

Não utilizar com o prazo de validade vencido

Cuidados na Conservação: Conservar o produto em temperatura 
ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Modo de preparo e uso: Recomenda-se o consumo de 1 sachê (12g) 
ao dia. Misturar 1 sachê (12g) em um copo de água (250ml) ou com 
qualquer outro líquido conforme a preferência. Beber 
imediatamente após o preparo. O produto não apresenta sabor, 
facilitando assim o seu consumo em diversos tipos de alimentos.

O produto não apresenta sabor.

Cuidados na administração:
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.

Consumir este produto conforme a Recomendação
de Ingestão Diária constante neste folheto.

Isento de registro de acordo com a RDC 27/2010
 
Farmacêutica Responsável
Rita de Cássia Oliveira Mate
CRF - SP nº 19.594
Myralis Indústria Farmacêutica Ltda

Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 - Caixa Postal 011

CEP 13860-970 - Aguaí/SP - CNPJ 17.440.261/0001-25

Indústria Brasileira



201152 • 128x230 • 7.15(A)

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Pó, 1 caixa contendo 30 sachês de 12g cada.

COMPOSIÇÃO
Ingredientes: Peptídeo de colágeno, magnésio (óxido de magnésio), 
zinco (bis-glicinato de zinco), ácido ascórbico (vitamina C), acetato de 
tocoferol (vitamina E), Antiumectante: dióxido de silício, Edulcorante: 
Sucralose e Veículo: maltodextrina.

NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM AÇÚCAR. ESTE NÃO É UM 
ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO 

INFORMAÇÕES
Mobiflex é um pó para preparo de bebida a base de peptídeos de 
colágeno com Vitamina C, E, Magnésio e Zinco. A cartilagem das 
articulações é formada por um material natural elástico e resistente, rico 
em colágeno, que tem como principal função suportar a pressão e o uso 
contínuo das articulações, revestindo as juntas, absorvendo choques e 
facilitando os movimentos, além de ser essencial para a formação e 
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Atenção: as cores de provas geradas a partir de impressoras inkjet ou laser são apenas indicativas. A impressão �nal deverá obedecer o padrão especi�cado na legenda.

Pantone Black C

Observações Descrição de todas as alterações feitas em relação à versão anterior.

17/04/2015 - Alteração de Layout do Pharmacode.
02/07/2015 - Alteração de ingrediente, de Maltodextrose para Maltodextrina.

crescimento dos ossos. Esse colágeno confere uma melhor qualidade à 
cartilagem articular. A vitamina C, vitamina E e  o Zinco possuem ação 
antioxidante, combatendo os radicais livres que danificam as células do 
colágeno. O magnésio atua principalmente nos processos de 
relaxamento e contração muscular além de auxiliar na entrada de cálcio 
nos ossos.

Uso oral

Validade: 24 meses após a data de fabricação
Verifique a data de fabricação no cartucho

Não utilizar com o prazo de validade vencido

Cuidados na Conservação: Conservar o produto em temperatura 
ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

Modo de preparo e uso: Recomenda-se o consumo de 1 sachê (12g) 
ao dia. Misturar 1 sachê (12g) em um copo de água (250ml) ou com 
qualquer outro líquido conforme a preferência. Beber 
imediatamente após o preparo. O produto não apresenta sabor, 
facilitando assim o seu consumo em diversos tipos de alimentos.

O produto não apresenta sabor.

Cuidados na administração:
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.

Consumir este produto conforme a Recomendação
de Ingestão Diária constante neste folheto.

Isento de registro de acordo com a RDC 27/2010
 
Farmacêutica Responsável
Rita de Cássia Oliveira Mate
CRF - SP nº 19.594
Myralis Indústria Farmacêutica Ltda

Rua Rogélia Gallardo Alonso, 650 - Caixa Postal 011

CEP 13860-970 - Aguaí/SP - CNPJ 17.440.261/0001-25

Indústria Brasileira


