
Collagen Complete přináší úžasné výhody 10 000 mg 
tekutého mořského kolagenu Peptan®, stejně jako šťávy 
z kustovnice, koenzymu Q10, extraktu z jasmínového 
zeleného čaje a vitamínů a minerálů podporujících 
zdraví pokožky s výtečnou příchutí kustovnice a citrusů. 
Jedinečné složení obohacené o čisté esenciální oleje Plus 
od společnosti Young Living Grapefruit, Lemon  
a Lime. Collagen Complete je plný přirozeně získaných 
složek, které doplňují neobyčejnou řadu péče o pokožku 
BLOOM od společnosti Young Living. Jediná dávka vám 
pomůže užít si krásu každého dne!

10 lahviček po 50 ml  Položka č. 32969

BLOOM by Young Living

• Esenciální olej Lemon Plus 

• Esenciální olej Lime Plus 

• Esenciální olej Grapefruit Plus 

• Šťáva z kustovnice

• Obsahuje 10 000 mg tekutého mořského 

kolagenu v jedné 50ml lahvičce (10 v balení) 

• Obsahuje esenciální oleje řady Plus Lemon, 

Lime a Grapefruit 

• Bez konzervantů 

• Bez umělých barviv 

Užijte si jedinečné výhody přípravku Collagen 

Complete! Každodenní péče o pokožku je důležitá, 

nyní můžete podpořit zdraví své pokožky i zevnitř. 

Jedna dávka denně tohoto chutného nápoje  

s příchutí kustovnice a citrusů vám dodá 

mimořádnou dávku 10 000 mg mořského kolagenu.

COLLAGEN COMPLETE

OBSAHUJE

VÝHODY A VLASTNOSTI PROŽITEK



Deset lahviček přípravku Collagen Complete v každém 
balení podpoří vaši vnitřní krásu. Kromě 10 000 mg bezpečně 
získaného mořského kolagenu Peptan® v jedné lahvičce 
obsahuje Collagen Complete extrakt z kustovnice a zeleného 
čaje. Nejoblíbenější citrusové esenciální oleje Plus od 
společnosti Young Living – Lemon, Lime a Grapefruit – nabízí 
své jedinečné výhody a náznak svěží citrusové chuti. Aby byl 
tento zdroj krásy kompletní, Collagen Complete obsahuje také 
vitamíny skupiny B, biotin, koenzym Q10, vitamín E, měď, zinek 
a červenou řepu. Collagen Complete přináší to nejmodernější 
ze současné výživy, aby udělal váš den krásnějším.

PŘÍSADY 

Voda, hydrolyzovaný rybí kolagen (20 %), 
koncentrát z jablečné šťávy, kyselina citronová, 
sladidlo: erythritol, šťáva z kustovnice (kustovnice 
cizí), extrakt z jasmínového zeleného čaje, zinek 
(zinkový glukonát), jahodová příchuť, prášek  
z červené řepy, želírující látka: pektin, malinová 
příchuť, vitamín E (tokoferol acetát), sladidlo: 
steviol-glykosidy, měď (glukonát měďnatý), 
vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid), vitamín B2 
(riboflavin), koenzym Q10, olej ze slupky grapefruitu 
(Citrus paradisi)*, olej ze slupky citronu (citroník 
limonový)* (0,002 %), olej ze slupky limety (Citrus 
aurantifolia)*, D-Biotin

*100% čistý esenciální olej

Pijte 1 lahvičku denně.  
Před použitím řádně 
protřepejte.

 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste 
těhotná, kojíte, berete léky nebo trpíte 
nějakou nemocí, před použitím se poraďte 
s lékařem. Obsahuje rybí alergeny. 
Uchovávejte na chladném, tmavém místě. 
Nepoužívejte, pokud je bezpečnostní pečeť 

POKYNY  VAROVÁNÍ   

PŮVOD PRODUKTU

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

poškozena.
Potravinové doplňky nepředstavují 
náhradu pestré stravy a měly by být 
užívány jako součást vyváženého 
jídelníčku a zdravého životního stylu. 
Nepřekračujte doporučenou dávku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

OTÁZKA: Co je kolagen? 

ODPOVĚĎ: Kolagen je klíčovým strukturním proteinem, 
který tvoří téměř 30 procent proteinů v lidském těle, 
a zajišťuje soudržnost, pružnost a sílu pokožky, šlach, 
vazů, chrupavek a kostí. 

OTÁZKA: Co se děje s hladinami kolagenu v těle při 
stárnutí? 

ODPOVĚĎ: Kvůli mnoha různým faktorům se hladiny 
kolagenu v lidském těle s věkem vyčerpávají, což vede 
ke stárnutí pleti.

OTÁZKA: Kde se vyrábí esenciální oleje Plus v přípravku 
Collagen Complete? 

ODPOVĚĎ: Náš esenciální olej Lime Plus se vyrábí 
exkluzivně na naší partnerské farmě Finca Victoria  
v severním Mexiku. Tato farma splňuje závazek kvality 
společnosti Young Living Seed to Seal®, protože používá 
geneticky nemodifikovaná semínka, vlastní zařízení 
pro lisování za studena na výrobu esenciálního oleje 
a proces s nulovým odpadem, což zahrnuje také 
farmářské praktiky spravedlivého obchodu.


