Embalagem secundária
Painel Principal
Colágeno hidrolisado em pó
TrivanceTM
MobilityTM
Nutrição Avançada
Peso líquido: 300 g ou 150 g
15 ou 30 sachês de 10 g
LOGO SANOFI

Painéis Secundários
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 sachê)**
Quantidade por porção
% VD (*)
Valor energético
36 kcal = 150 kJ
2
Proteínas
9,0 g
12
Sódio
50 mg
2
“Não contém quantidade significativa de Carboidratos,
Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibra
alimentar.”
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Quantidade suficiente para preparar 250 ml.
Ingredientes: Colágeno hidrolisado em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Uso: Recomenda-se o consumo de 1 sache (10g) ao dia. Misturar 1 sache (10g) com 250 ml de água
ou com qualquer outro líquido quente ou frio, conforme a preferência. O produto não apresenta sabor ou
odor.
Fabricado na Alemanha por: GELITA Health GmbH
Uferstrasse 7
69412 Eberbach, Germany

Importado e distribuído por: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.
Rua Conde Domingos Papaiz, 413
CEP 08613-010 – Suzano –SP
CNPJ 02.685.377/0008-23

Conservação: Armazenar em sua embalagem original, em local fresco e seco ao abrigo da luz e umidade.
Registro no Ministério da Saúde: dispensado da obrigatoriedade de registro conforme Resolução RDC nº 27/10.
Val: mm/aaaa
L 000000
SAC 0800 703 0014
www. sanofi-aventis.com.br
V02

Embalagem primária
Colágeno hidrolisado em pó
TrivanceTM
MobilityTM
Nutrição Avançada
10 g
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Ingredientes, informação nutricional e identificação de origem: vide cartucho
Modo de Uso: Recomenda-se o consumo de 1 sache (10g) ao dia. Misturar 1 sache (10g) com 250 mL de água
ou com qualquer outro líquido quente ou frio, conforme a preferência. O produto não apresenta sabor ou
odor.
Armazenar em sua embalagem original, em local fresco e seco ao abrigo da luz e umidade.
SAC 0800 703 0014
www. sanofi-aventis.com.br

Val: mm/aaaa
L 000000

AMOSTRA GRÁTIS (luva)
Embalagem secundária
Painel Principal
Colágeno hidrolisado em pó
TrivanceTM
MobilityTM
Nutrição Avançada
1 sachê de 10 g

LOGO SANOFI

Painéis Secundários
Mobility
AMOSTRA GRÁTIS
Ingredientes: Colágeno hidrolisado em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 sachê)**
Quantidade por porção
% VD (*)
Valor energético
36 kcal = 150 kJ
2
Proteínas
9,0 g
12
Sódio
50 mg
2
“Não contém quantidade significativa de Carboidratos,
Gorduras totais, Gorduras saturadas, Gorduras trans e Fibra
alimentar.”
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Quantidade suficiente para preparar 250 mL.

Modo de Uso: Recomenda-se o consumo de 1 sache (10g) ao dia. Misturar 1 sache (10g) com 250 mL de água
ou com qualquer outro líquido quente ou frio, conforme a preferência. O produto não apresenta sabor ou
odor.
Mobility é colágeno hidrolisado Fortigel®.

Fabricado na Alemanha por: GELITA Health GmbH
Uferstrasse 7
69412 Eberbach, Germany

Importado e distribuído por: SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA.
Rua Conde Domingos Papaiz, 413
CEP 08613-010 – Suzano –SP
CNPJ 02.685.377/0008-23

Conservação: Armazenar em sua embalagem original, em local fresco e seco ao abrigo da luz e umidade.
Registro no Ministério da Saúde: dispensado da obrigatoriedade de registro conforme Resolução RDC nº 27/10.
SAC 0800 703 0014
www. sanofi-aventis.com.br
www.trivance.com.br

FOLHETO
Informações Úteis

TRIVANCE™
NUTRIÇÃO AVANÇADA
Mobility™
Colágeno hidrolisado em pó
Mobility™ faz parte da linha de produtos TRIVANCE™, Nutrição Avançada, desenvolvida especialmente para
pessoas em busca de alternativas de saúde através de atitudes focadas em nutrição.
Por que Nutrição Avançada?
Hoje em dia, a relação entre manutenção da saúde e nutrição está mais que comprovada. Alguns
componentes presentes nos alimentos podem proporcionar grandes benefícios para a nossa saúde. Contudo, a
alimentação nem sempre garante a ingestão da quantidade necessária desses nutrientes. Assim, a proposta da
Nutrição Avançada é oferecer produtos que forneçam a quantidade necessária de nutrientes para benefício da
nossa saúde.
O que é Mobility™?
Mobility™ é um produto da linha Trivance, Nutrição Avançada, constituído por peptídeos bioativos obtidos
através da hidrólise programada do colágeno.
O que é o colágeno?
O colágeno é uma proteína vital na matriz estrutural da maioria dos tecidos e órgãos do corpo humano. Na
cartilagem, o colágeno corresponde a cerca de 60% da sua composição, com um papel fundamental nas suas
propriedades mecânicas, incluindo a resistência.
O que é o colágeno hidrolisado?
O colágeno hidrolisado é obtido através de um exclusivo processo de fabricação de colágeno de alta qualidade
de origem suína, semelhante ao colágeno do corpo. Em seguida, ele é transformado em peptídeos bioativos,
os quais representam uma ajuda na produção dos componentes da cartilagem.

O que é a cartilagem articular ou das articulações?
A cartilagem articular é formada por um material natural elástico e resistente, rico em colágeno, que tem
como 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 o crescimento dos ossos.
Fatores que podem prejudicar a cartilagem articular

Muitos fatores podem interferir ou prejudicar a qualidade da cartilagem das articulações, dentre eles:
envelhecimento, obesidade, traumatismo das articulações e deficiência de nutrientes. As articulações podem
se desgastar por uso repetitivo (ex.: esfregação de piso ou prática excessiva de esportes) ou quando há
excesso de peso sobre elas (ex.: obesidade).

A importância de uma cartilagem saudável
Medidas que ajudam a manter a cartilagem saudável evitam o desgaste excessivo da mesma e podem
contribuir para diminuir a dor nas articulações. Estas medidas estão relacionadas com a perda do excesso de
peso, a realização de atividades físicas regradas e também uma nutrição saudável e equilibrada.
O consumo de Mobility™ fornece ao organismo uma das principais matérias-primas para a produção de
colágeno. Um colágeno de boa qualidade é fundamental para formação eficiente da cartilagem.
Como devo usar Mobility™?
Porção diária sugerida: recomenda-se o consumo de 1 sachê (10 g) ao dia. Misturar 1 sachê (10 g) em 250 mL
de água ou com qualquer outro líquido, quente ou frio, de sua preferência. Mobility® não apresenta sabor
particular, de forma que não altera o sabor final do alimento ou bebida em que é misturado, não modificando
a rotina de alimentação diária.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 10 g (1 sachê)**
Quantidade por porção
% VD*
Valor energético
36 kcal = 150 kJ
2
Proteínas
9,0 g
12
Sódio
50 mg
2
“Não contém quantidade significativa de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans ou
fibra alimentar.”
*% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**Quantidade suficiente para a preparação de 250 mL.
Como Mobility™ deve ser armazenado?
Mobility™ deve ser guardado em sua embalagem original, em local fresco e seco e ao abrigo da luz e da
umidade.

Logo Sanofi
www.trivance.com.br
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