
Collagen Complete tarjoaa nestemäisen 10 000 mg 
Peptan®-merikollageenin, goji-marjamehun, CoQ10:n, 
vihreän jasmiiniteen uutteen sekä ihoa tukevien 
vitamiinien ja kivennäisaineiden loistavat edut goji-
marjan ja sitruunan makuna. Collagen Completen 
ainutkertainen koostumus sisältää Young Livingin 
eteerisiä Grapefruit-, Lemon- ja Lime Plus -öljyjä sekä 
luonnosta saatuja ainesosia. Se täydentää Young 
Livingin ensiluokkaisen BLOOM-ihonhoitotuotteiden 
sarjan. Sen yksittäispakkauksien avulla voit nauttia 
säteilevästä kauneudesta päivittäin!

10 kpl 50 ml pulloa |   Tuotenumero 32969

BLOOM by Young Living

• Eteerinen Lemon Plus -öljy 

• Eteerinen Lime Plus -öljy 

• Eteerinen Grapefruit Plus -öljy 

• Goji-marjamehu

• 50 ml pullo sisältää 10 000 mg nestemäistä 
merikollageenia (pakkaus sisältää 10 pulloa) 

• Sisältää eteerisiä Lemon-, Lime- ja 
Grapefruit Plus -öljyjä 

• Ei sisällä säilöntäaineita 
• Ei sisällä keinotekoisia väriaineita 

Hyödynnä Collagen Completen ainutkertaiset edut! 
Päivittäinen ihonhoitorutiini on tärkeä, ja nyt voit 
tukea ihosi terveyttä myös sisältäpäin. Nauttimalla 
yhden annoksen tätä goji-marja-sitruunajuomaa 
saat ensiluokkaisen 10 000 mg:n annoksen 
merikollageenia.

COLLAGEN COMPLETE

SISÄLTÄÄ

OMINAISUUDET JA EDUT KOKEMUS



Kymmenen Collagen Complete -pullon pakkaus tarjoaa 
tarvitsemaasi sisäistä kauneutta. Collagen Complete 
-pullo sisältää 10 000 mg turvallisesti saatua Peptan®-
merikollageenia, goji-marjan sekä vihreän teen uutteita. Young 
Livingin suosituimmat sitrushedelmien eteeriset Plus-öljyt—
Lemon, Lime ja Grapefruit—tarjoavat ainutkertaisia etuja sekä 
virkistäviä sitrusmakuja. Collagen Complete sisältää lisäksi 
B-vitamiineja, biotiinia, CoQ10:a, E-vitamiinia, kuparia, sinkkiä 
sekä punajuurta. Collagen Complete on kauneudenhoitoa 
pullossa.

AINESOSAT 

Vesi, hydrolysoitu kalakollageeni (20 %), 
omenamehutiiviste, sitruunahappo, makeutusaine: 
erytritoli, goji-marjojen (Lycium barbarum) mehu, 
vihreän jasmiiniteen uute, sinkki (sinkkiglukonaatti), 
mansikka-aromi, juurikasmehujauhe, 
hyytelöimisaine: pektiini, vadelma-aromi, 
E-vitamiini (E-vitamiiniasetaatti), makeutusaine: 
stevioliglykosidit, kupari (kupariglukonaatti), B6-
vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi), B2-vitamiini 
(riboflaviini), koentsyymi Q10, greipin (Citrus 
paradisi)* kuoren öljy, sitruuna (Citrus limon)* 
kuoren öljy (0,002 %), limetin (Citrus aurantifolia)* 
kuoren öljy, D-biotiini

*Täysin puhdasta eteeristä öljyä

Juo yksi pullo päivässä.  
Ravistettava hyvin ennen 
käyttöä.

 

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
Jos olet raskaana, imetät tai jos sinulla 
on lääkitys tai diagnosoitu sairaus, kysy 
terveydenhuollon ammattilaiselta ennen 
tuotteen käyttöä sen soveltuvuudesta 
sinulle. Sisältää kala-allergeeneja. Säilytä 
viileässä ja kuivassa paikassa. Ei saa 

OHJEET  HUOMIOITAVAA

 

 

TUOTTEEN TAUSTATIEDOT

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

käyttää, jos sinetti on rikkoutunut.
Ravintolisät eivät korvaa monipuolista 
ruokavaliota, ja ne tulisi nauttia 
osana tasapainoista ruokavaliota ja 
terveellisiä elämäntapoja. Älä ylitä 
suositeltua annosta.

USEIN KYSYTTYÄ

K. Mikä kollageeni on? 

V. Lähes 30 % ihmiskehon proteiinista muodostuu 
kollageenista. Se on täten tärkein rakenneproteiini, joka 
takaa ihon, jänteiden, nivelsiteiden, ruston ja luuston 
yhtenäisyyden, joustavuuden sekä vahvuuden. 

K. Mitä tapahtuu kehon kollageenitasolle ikääntyessä? 

V. Eri tekijöiden vuoksi ihmiskehon kollageenitasot 
laskevat ikääntyessä, jolloin ihoon muodostuu 
ikääntymisen merkkejä.

K. Missä Collagen Completen eteeriset öljyt tuotetaan? 

V. Eteerinen Lime Plus -öljymme tuotetaan 
yksinomaan Pohjois-Meksikossa sijaitsevalla Finca 
Victoria -kumppanitilallamme. Kyseinen tila täyttää 
Young Livingin Seed to Seal® -laatuvaatimukset 
käyttäen muita kuin GMO-siemeniä, erityistä 
kylmäpuristusjärjestelmää eteerisen öljyn tuottamiseen 
sekä jätevapaata prosessia.


