
Pro všechny 

Pro lidi, kteří si chtějí udržet vlasy, pokožku 
a nehty ve skvělé kondici nebo je posílit 

Jako doplněk k přípravku Revicoll MAX 

Pro osoby na speciálních dietách, které mohou 
mít nepříznivý vliv na pojivovou tkáň, klouby a 
kosti

Partner v boji proti vráskám a ztrátě pevnosti 
pleti 

Vynikající podpora během a po kosmetických 
zákrocích, které narušují strukturu pokožky

Po celý rok

POUŽITÍ Pro ty, kteří potřebují intenzivní podporu 
kondice pohybového aparátu, kůže, vlasů 
a nehtů

Pro amatérské i profesionální 
sportovce

Pro lidi, kteří chtějí sportovat, ale nemohou 
kvůli špatnému stavu pohybového aparátu

Pro osoby podstupující rehabilitaci 
a fyzioterapii

Pro osoby na speciálních dietách, které mohou 
mít nepříznivý vliv na pojivovou tkáň, klouby 
a kosti

Pro všechny, kteří již kolagen doplňují, znají 
výhody jeho doplňování a chtějí používat ten 
nejlepší produkt

Po dobu 3-4 měsíců nebo po celý rok

V denní dávce 200 mg lyofilizovaného rybího 
kolagenu s hráškem v poměru 9:1. 

Základem lyofilizátu je Biopeptide Complex 
získaný z rybích kůží, což je komplex rybích 
peptidů a aminokyselin; je to více než kolagen.

Třísložkový přípravek s velkou denní dávkou 
lyofilizovaného kolagenu z rybích kůží. Spolu 
s přípravkem Revicoll MAX kombinuje to 
nejlepší z ryb: omega kyseliny, kosti, kolagen. 

SLOŽENÍ 

Lyofilizovaný rybí kolagen s hráškem,
rybí kosti v prášku

SLOŽENÍ

KapsleFORMA

Jednička na trhu v kategorii lyofilizovaného 
rybího kolagenu. 

ČÍM SE 
VYZNAČUJE?

V denní dávce 650 mg lyofilizovaného rybího 
kolagenu.

Podle provedeného výzkumu se jedná 
o nejvyšší dávku lyofilizovaného rybího 
kolagenu v produktech, které jsou v 
současné době na trhu dostupné.

Základem lyofilizátu je Biopeptide Complex 
získaný z rybích kůží, což je komplex rybích 
peptidů a aminokyselin; je to více než kolagen.

Multifunkční, komplexní a cílené složení se 
selektivním výběrem účinných látek. 
Působí komplexně. 

Lyofilizovaný rybí kolagen, kyselina 
hyaluronová, glukosamin, chondroitin, MSM, 
lokvát japonský, kadidlovník pilovitý, červená 
řepa, ekstrakt z ananasu 

Prášek k rozpuštění ve vodě, po fázi 
pre-launch: sáčkové balení. 

Na trhu neexistuje žádný srovnatelný přípravek 
- doplněk stravy podobný tomuto produktu 
dosud nebyl vyvinutý a dlouho nebude. 

KOLAGEN
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