
COLLAGEN+ BEAUTY
Hoida ja vahvista ihoa, hiuksia 
ja kynsiä laadukkaiden 
kalakollageenipeptidien avulla
Tuotenro 23039 
30 annospakkausta

 

Synergy WorldWiden Collagen+ Beauty -tuotteen 

laadukkaat kalakollageenipeptidit auttavat täydentämään 

kehon luonnollisia kollageenivarastoja. Tuote sisältää 

kauneutta vahvistavia ainesosia, kuten resveratrolia, 

hyaluronihappoa, C-vitamiinia ja sinkkiä. Se auttaa 

parantamaan ihon kimmoisuutta sekä hiusten ja kynsien 

vahvuutta solutasolla, ja sillä on myös muita terveydellisiä ja 

ulkonäöllisiä hyötyjä.

Iän myötä kehon solujen kyky tuottaa ja käyttää kollageenia 

heikkenee. Kunnollinen ruokavalio ja laadukkaat lisäravinteet 

– kuten kalakollageenipeptidit ja muut solujen luontaisia 

kykyjä tukevat ainesosat – voivat auttaa.

Itseään kannattaa siis hemmotella sisäistä ja ulkoista 

kauneutta tukevalla ravinnolla.

OMINAISUUDET

• 5 000 mg laadukkaita kalakollageenipeptidejä annosta 

kohden

• Runsaasti proteiinia

• Gluteeniton, laktoositon ja maidoton

• Keto- ja paleoruokavalioon sopiva

• Sokeriton (makeutettu luonnollisella stevialla)

HYÖDYT
• Ylläpitää hiusten, ihon ja kynsien hyvinvointia

• Koostumukseltaan parannetun tuotteen helposti sulavat 

kalakollageenipeptidit tukevat kollageenintuotantoa, 

kosteustasapainoa ja proteiinisynteesiä

• Tukee ihon normaalia kollageenintuotantoa

• Tukee ihon ja rustojen kosteustasapainoa ja auttaa niiden 

ylläpidossa

• Tukee DNA- ja proteiinisynteesiä, jotka ovat kudoksen 

kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä prosesseja

KÄYTTÖSUOSITUS

Päivittäinen suositusmäärä: Sekoita pussillinen (6 g) 

Collagen+ Beauty -tuotetta veteen, smoothien joukkoon, 

hedelmämehuun, kahviin, teehen tai muuhun juomaan. Nauti 

kerran päivässä.

Älä ylitä suositeltua päiväannostusta. Ravintolisiä ei tule 

käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Jos sinulla 

on jokin sairaus tai vaiva, keskustele lääkärin kanssa ennen 

tuotteen käyttöä. Säilytä kuivassa ja viileässä. Säilytettävä 

lasten ulottumattomissa.
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Ainesosat: Hydrolysoitu kalakollageeni, happamuudensäätöaine: 
sitruunahappo, makuaineet, hyaluronihappo, lykopeeni 10 %, 
askorbiinihappo, granaattiomenan kuoriuute (Punica granatum), 
Japanin jättitatar -uute (98 % resveratrolia), (Polygonum cuspidatum); 
Makeutusaine: Steviodiglykosidit, sinkkisitraatti.

*Ennen ravintolisien käyttöä kannattaa aina olla yhteydessä lääkäriin. Tämä koskee etenkin raskaana olevia, imettäviä ja 
terveydellisistä vaivoista kärsiviä ihmisiä. Tuotetta ei ole tarkoitettu sairauden määrittämiseen, hoitamiseen tai ehkäisemiseen.


