
Collagen Skin Booster to suplement diety o rześkim smaku 
truskawkowo-cytrynowym. Zawiera bioaktywne peptydy 
kolagenowe1 pod nazwą Verisol®1 P, które redukują zmarszczki 
wokół oczu i poprawiają elastyczność skóry po 4 tygodniach 
stosowania, co potwierdzono naukowo. Produkt ma wysoką 
zawartość witamin i składników mineralnych, które pomagają 
zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie2.

GŁÓWNE KORZYŚCI
• Zawiera bioaktywne peptydy kolagenowe1 pod nazwą Verisol®1 P
• Badania naukowe dowodzą, że Verisol®1 P redukuje zmarszczki wokół oczu  

i poprawia elastyczność skóry po 4 tygodniach stosowania.
• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania skóry.
• Witamina A, niacyna, cynk, biotyna i jod pomagają zachować zdrową skórę.
• Cynk, selen i biotyna pomagają zachować zdrowe włosy.
• Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.
• Orzeźwiający smak truskawkowo-cytrynowy
• Opakowanie zawiera 30 porcji i miarkę.
• Bez glutenu

1 Verisol® i bioaktywne peptydy kolagenowe są znakami towarowymi Gelita AG
2 Biotyna, jod, witamina A, niacyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę. Biotyna, selen i cynk pomagają 

zachować zdrowe włosy. Selen i cynk pomagają zachować zdrowe paznokcie.

ZALECANY SPOSÓB UŻYCIA:

Wymieszaj 1 miarkę (5,7 g) proszku z 250 ml wody.  
Przyjmuj raz dziennie, w trakcie posiłku. Stosuj ten produkt 
w zbilansowanej i zróżnicowanej diecie w połączeniu ze zdrowym, 
aktywnym trybem życia.

COLLAGEN SKIN BOOSTER
Eksperckie odżywianie dla Twojej skóry*
* Collagen Skin Booster jest suplementem diety i nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety

Składniki:

Hydrolizat kolagenu Verisol® P, maltodekstryna, naturalny aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), 
kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, beta-karoten, cytrynian cynku, amid kwasu nikotynowego, cytrynian miedzi (II), jodek potasu,  
selenian (IV) sodu, D-biotyna.

SMAK TRUSKAWKOWO-CYTRYNOWY

Odżywianie ukierunkowane

Wartość odżywcza
Porcja: 1 miarka (5,7 g) proszku
Liczba porcji w opakowaniu: 30

W 250 ml gotowego 
produktu* % RWS**

WITAMINY

Witamina A 400 μg RE 50%

Witamina E 6,0 mg α-TE 50%

Witamina C 40 mg 50%

Niacyna 8,0 mg NE 50%

Biotyna 25 μg 50%

SKŁADNIKI MINERALNE

Cynk 5,0 mg 50%

Miedź 0,50 mg 50%

Selen 28 μg 50%

Jod 75,0 μg 50%

INNE SUBSTANCJE

Hydrolizat kolagenu 2,5 g

* 1 miarka (5,7 g) proszku rozpuszczona w 250 ml wody

** Referencyjne wartości spożycia

+ wymieszaj1 miarka (5,7 g)  250 ml wody  + 

Informacje zawarte w tej karcie dotyczą produktu sprzedawanego w Polsce. © 2020 Herbalife Europe Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Listopad 2020 r.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze mną dzisiaj:
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