NEO C2
Identificação:
NEO C2: Colágeno não desnaturado do tipo II com alto grau de pureza.
CAS: 9007-34-5
São Paulo (11) 2067.5600
Brasil 0800 0258 825

Uso: Oral

Propriedades
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Os suplementos com colágeno tipo II são amplamente utilizados para proteger
as cartilagens e articulações dos desgastes sofridos pelo corpo. O Neo C2, é um
colágeno do tipo II com altíssima qualidade, processo de fabricação realizado
em baixas temperaturas afim de manter as características da molécula.
A suplementação diária de colágeno tipo II é indicada para prevenir as doenças
articulares em atletas, obesos e pessoas que tenham histórico familiar de algum
problema nas articulações. Segundo estudo da Journal of the International
Society of Sports Nutrition, de 2013, que avaliou a eficácia e a tolerabilidade
do ativo em indivíduos saudáveis, o colágeno tipo II demonstrou melhora na
extensão articular do joelho, prolongou o período livre de dor nas articulações e
aliviou o desconforto que surge ocasionalmente em atividades físicas.
Existem vários tipos de colágeno e o grau de pureza de cada um deles deve ser
observado tanto pelo processo de fabricação quanto pela garantia do fabricante
sobre a porcentagem de padronização da quantidade especifica de colágeno
tipo II presente no insumo.
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Por que escolher o NEO C2?
O Neo C2 garante, no mínimo, 3% de colágeno tipo II não desnaturado. Esta
informação é comprovada através da realização de um teste de qualidade, através
do método Elisa (Enzyme Linked ImmunonoSorbent Assay), um método baseado
em reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas, com
alta sensibilidade e especificidade, quantitativo e qualitativo, o qual garante
quantificar o colágeno não desnaturado tipo II e comprovar através de teste
específico que é >/= a 3%. Além disso o processo para extração de colágeno
não desnaturado do mucopolissacarídeo, é um processo minucioso, obtendo à
baixas temperaturas, um colágeno não desnaturado mais puro e padronizado.

Indicações
O colágeno tipo II é indicado para humanos e animais nos casos abaixo,
acompanhados de dor e inflamação articular:
• Artrose e Osteoartrose;
• Artrite e Osteoartrite;
• Artrite reumatoide;
• Poliartrite reumatóide juvenile;
• Lesão articular;
• Lesão da cartilagem.

Dose recomendada:
Até 40mg ao dia.

Contra-indicações
O consumo de colágeno não possui contraindicações.
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Formulações
Osteoartrite
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Composição

Quantidade

Cálcio Bisglicinato

200 mg

Vitamina K2 Mk-7

40 mcg

Magnésio Bisglicinato

200 mg

Neo C2

40 mg

Modo de usar: Tomar 1 dose ao dia
Purifarma

Sáude da Articulações e Cartilagens
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Composição

Quantidade

Ácido Hialurônico 95%

40 mg

Neo C2

40 mg

MSM

800 mg

Modo de usar: Tomar 1 dose dia, com água, após refeições
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