COLLAGEN SKIN BOOSTER
Spesialernæring for huden din
JORDBÆR- OG SITRONSMAK

Næringsinnhold
Porsjon: 1 måleskje (5,7 g)
Antall porsjoner per beholder: 30
Pr. 250 ml
ferdigblandet drikke*

% RI**

VITAMINER
Vitamin A

400 μg RE

50 %

Vitamin E

6,0 mg α-TE

50 %

40 mg

50 %

Niacin

Vitamin C

8,0 mg NE

50 %

Biotin

25 μg

50 %

MINERALER
Sink

5,0 mg

50 %

Kobber

0,50 mg

50 %

28 μg

50 %

75,0 μg

50 %

Selen
Jod
ANNET STOFF
Kollagenhydrolysat

2,5 g

* 1 måleskje (5,7 g) pulver oppløst i 250 ml vann
** Referanseinntak

SKU 076K

Ingredienser:
Verisol® P kollagenhydrolysat, maltodekstrin, naturlig smakstilsetning, surhetsregulerende middel (sitronsyre), søtningsmiddel (steviolglykosider), L-askorbinsyre,
DL-alfa-tokoferylacetat, beta-karoten, sinkcitrat, nikotinamid, kuprikksitrat, kaliumjodid, natriumselenitt, D-biotin.

Målrettet ernæring
Collagen Skin Booster er en forfriskende kosttilskuddsdrikk
med smak av jordbær og sitron. Den inneholder bioaktive
kollagenpeptider1 som kalles Verisol®1 P, som er vitenskapelig
bevist å redusere rynker rundt øynene og forbedre hudens
elastisitet, etter 4 uker. Dette produktet inneholder et høyt
innhold av viktige vitaminer og mineraler for å gi deg
sunn hud, sunt hår og sunne negler2.

BRUKSANVISNING
Bland 1 måleskje (5,7 g) pulver med 250 ml vann. Drikkes én gang om
dagen, sammen med et måltid. Bruk dette produktet som en del av et
balansert og variert kosthold, og en sunn og aktiv livsstil.
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•
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Inneholder bioaktive kollagenpeptider1 kalt Verisol®1 P.
Verisol® 1 P er vitenskapelig bevist å redusere rynker rundt øynene og forbedre
hudens elastisitet, etter 4 uker.
Vitamin C bidrar til normal kollagendannelse, som har betydning for hudens
normale funksjon.
Vitamin A, niacin, sink, biotin og jod bidrar til å opprettholde normal hud.
Sink, selen og biotin bidrar til å opprettholde normalt hår.
Sink og selen bidrar til å opprettholde normale negler.
Forfriskende smak av jordbær og sitron.
Dette produktet inkluderer en måleskje og inneholder 30 porsjoner.
Dette produktet er glutenfritt.

Verisol® og bioaktive kollagenpeptider er varemerker for Gelita AG.
Biotin, jod, A-vitamin, niacin og sink bidrar til å opprettholde en normal hud. Biotin, selen og sink
bidrar til å opprettholde et normalt hår. Selen og sink bidrar til å opprettholde normale negler.

250 ml vann

+

1 måleskje (5,7 g)

+

bland

Hvis du vil vite mer, kan du kontakte meg i dag:
Henrik Furuseth
Nettbutikk:
www.herbabutikken.no
E-post:
post@herbabutikken.no
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