
Produktas „Collagen Complete“ ypač praturtina 
organizmą 10 000 mg „Peptan®“ skystojo jūrinio 
kolageno, ožerškio uogų sultimis, kofermentu Q10, 
žaliosios arbatos su jazminais ekstraktu, odos funkciją 
gerinančiais vitaminais bei mineralais ir suteikia gardaus 
ožerškio ir citrusinių vaisių skonio. Unikali „Collagen 
Complete“ formulė, praturtinta grynais „Young 
Living“ „Grapefruit“ (greipfrutų), „Lemon“ (citrinų) ir 
„Lime Plus“ (žaliųjų citrinų) eteriniais aliejais, kartu su 
natūraliomis sudedamosiomis dalimis papildo ypatingą 
„Young Living“ odos priežiūros liniją „BLOOM“. Kasdien 
vartodami šį produktą, supakuotą atskiromis porcijomis, 
palaikykite spindintį odos grožį iš vidaus!

10 buteliukų po 50 ml Prekės Nr. 32969

„Young Living“ linija „BLOOM“

• Citrinų eteriniu aliejumi „Lemon Plus“ 

• Žaliųjų citrinų eteriniu aliejumi „Lime Plus“ 

• Greipfrutų eteriniu aliejumi „Grapefruit Plus“ 

• Ožerškio uogų sultimis

• 50 ml buteliuko sudėtyje yra 10 000 mg 

skysto jūrinio kolageno (10 buteliukų 

dėžutėje) 

• Sudėtyje yra citrinų, žaliųjų citrinų ir 

greipfrutų eterinių aliejų „Lemon Plus“,  

„Lime Plus“ ir „Grapefruit Plus“ 

• Be konservantų 

• Be dirbtinių dažiklių 

Mėgaukitės puikia preparato „Collagen 

Complete“ teikiama nauda! Kasdien prižiūrėti 

odą – labai svarbu, o nuo šiol galite gerinti jos 

būklę ir „iš vidaus“. Viena nedidelė kasdienė 

šio gardaus ožerškio uogų ir citrusinių vaisių 

gėrimo porcija praturtina organizmą didžiuliu 

kiekiu – 10.000 mg – jūrinio kolageno.

„COLLAGEN COMPLETE“

PRATURTINTA

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS PATIRTIS



Pakuotėje esantys dešimt buteliukų „Collagen Complete“ suteikia 
tai, ko reikia jūsų vidiniam grožiui. Be to, kad į kiekvieną buteliuką 
įeina 10 000 mg iš saugių šaltinių išgauto jūrinio kolageno „Peptan®“, 
„Collagen Complete“ yra praturtintas ožerškio uogų ir žaliosios arbatos 
ekstraktais. Populiariausi „Young Living“ citrusinių vaisių – „Lemon“ 
(citrinų), „Lime“ (žaliųjų citrinų) ir „Grapefruit“ (greipfrutų) – „Plus“ 
linijos eteriniai aliejai suteikia produktui savo unikalios naudos bei 
citrusinių vaisių skonio ir aromato. Kad ši „grožio jėgainė“ būtų būtų 
dar galingesnė, „Collagen Complete“ sudėtyje taip pat yra B grupės 
vitaminų, biotino, kofermento Q10, vitamino E, vario, cinko ir burokėlių. 
„Collagen Complete“ pritaikytos pažangiausios mitybos naujovės, kad 
jūsų dienos taptų dar gražesnės.

SUDEDAMOSIOS DALYS 

Vanduo, hidrolizuotas žuvų kolagenas (20 %), 
obuolių sulčių koncentratas, citrinos rūgštis, 
saldiklis: eritritolis, dygliuotojo ožerškio (Lycium 
barbarum) uogų sultys, žaliosios arbatos su 
jazminais ekstraktas, cinkas (cinko gliukonatas), 
braškių skonis, burokėlių sulčių milteliai, standiklis: 
pektinas, aviečių ekstraktas, vitaminas E (vitamino 
E acetatas), saldiklis: steviolio glikozidai, varis 
(vario gliukonatas), vitaminas B6 (piridoksino 
hidrochloridas), vitaminas B2 (riboflavinas), 
koenzimas Q10, greipfrutų (Citrus paradisi)* vaisių 
žievelių eterinis aliejus, citrinų (Citrus limon)* vaisių 
žievelių eterinis aliejus (0,002 %), žaliųjų citrinų 
(Citrus aurantifolia)* vaisių žievelių eterinis aliejus, 
D-biotinas

*100 % grynumo eterinis aliejus

Gerkite 1 buteliuką per dieną.  
Prieš vartojimą gerai suplakite.  

Saugoti nuo vaikų. Nėščioms 
bei maitinančioms motinoms 

NURODYMAI  

ĮSPĖJIMAI   

PRODUKTO APRAŠYMAS

„COLLAGEN COMPLETE“
„Young Living“ linija „BLOOM“

ir asmenims, vartojantiems vaistus ar 
turintiems sveikatos sutrikimų, prieš 
vartojant šį produktą reikia pasitarti 
su sveikatos priežiūros specialistu. 
Sudėtyje yra žuvų alergenų. Laikyti 
vėsioje, tamsioje vietoje. Nevartoti, 
jeigu apsauginė plomba pažeista. 

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

K. Kas yra kolagenas? 
A. Kadangi kolagenas sudaro beveik 30 procentų 
žmogaus organizmo baltymų, jis yra pagrindinis 
struktūrinis baltymas, užtikrinantis odos, sausgyslių, 
raiščių, kremzlių ir kaulų standumą, elastingumą ir 
tvirtumą. 

K. Kaip kinta kolageno kiekis organizme mums 
senstant? 
A. Dėl daugelio įvairių veiksnių, kolageno kiekis žmogaus 
organizme bėgant metams pradeda mažėti, dėl ko 
tampa akivaizdžiai matomi odos senėjimo procesai.

K. Kur gaminami kai kurie produkto „Collagen 
Complete“ sudėtyje naudojami „Plus“ linijos eteriniai 
aliejai? 
A. Mūsų „Lime Plus“ (žaliųjų citrinų) eterinis aliejus 
gaminamas išimtinai mūsų įmonės partnerių ūkyje 
„Finca Victoria“, įsikūrusiame šiaurės Meksikoje. Šis 
ūkis, naudodamas genetiškai nemodifikuotų augalų 
sėklas, specialiai pritaikytą šaltojo spaudimo įrangą 
ir taikydamas perdirbimo procesą neišmetant jokių 
atliekų, apimantį sąžiningos prekybos ūkininkavimo 
praktiką, yra „Young Living“ kokybės pažado „Seed to 
Seal®“ puoselėtojų pavyzdys.

Maisto papildai nėra įvairios mitybos 
pakaitalas ir turėtų būti vartojami 
kaip subalansuotos mitybos ir sveikos 
gyvensenos dalis. Nevartokite didesnės, 
negu nurodyta, dozės.


