
Collagen Complete bevat maar liefst 10.000 mg 
vloeibaar Peptan®-mariencollageen, gojibessensap, 
CoQ10, jasmijnthee-extract, vitaminen en mineralen 
en smaakt naar gojibes en citrus. De unieke formule is 
verrijkt met zuivere Grapefruit+, Lemon+ en Lime+ en 
natuurlijke ingrediënten die terug te vinden zijn in onze 
BLOOM-huidverzorgingsproducten. Dankzij de handige 
portieverpakkingen kun je iedere dag opnieuw stralen.

10 flesjes van 50 ml  |  Productnr. 32969

BLOOM by Young Living

• Lemon+ 

• Lime+ 

• Grapefruit+ 

• Gojibessensap

• Bevat 10.000 mg vloeibaar mariencollageen 

per flesje van 50 ml (tien per doos) 

• Bevat Lemon+, Lime+ en Grapefruit+ 

• Zonder conserveringsmiddelen 

• Zonder kunstmatige kleurstoffen 

Profiteer van de prachtige voordelen van Collagen 

Complete! Je dagelijkse huidverzorgingsroutine 

is belangrijk en nu kun je de gezondheid van 

je huid ook van binnenuit ondersteunen. Een 

dagelijkse portie van deze drank met gojibes- en 

citrussmaak bevat maar liefst 10.000 mg vloeibaar 

mariencollageen.

COLLAGEN COMPLETE

GEFORMULEERD MET

KENMERKEN EN VOORDELEN ERVARING



Iedere doos Collagen Complete bevat tien flesjes en geeft 
jouw innerlijke schoonheid de ondersteuning die ze verdient. 
Collagen Complete bevat niet alleen 10.000 mg vloeibaar 
Peptan®-mariencollageen, maar ook gojibessensap en groene 
thee-extract. De meest populaire Plus-oliën van Young Living 
- Lemon+, Lime+ en Grapefruit+ - bieden unieke voordelen en 
zorgen voor een frisse citrussmaak. Collagen Complete bevat 
daarnaast vitamine B, biotine, CoQ10, vitamine E, koper, 
zink en rode biet. Met Collegan Complete kom je iedere dag 
stralend voor de dag!

Ingrediënten: 

Water, 20% gehydrolyseerd viscollageen, 
appelsapconcentraat, citroenzuur, zoetstof: 
erythritol, Lycium barbarum (gojibessensap), 
groene thee-extract, zink (zinkgluconaat), 
aardbeiensmaak, bietensappoeder, geleermiddel: 
pectine, frambozensmaak, vitamine E (vitamine 
E-acetaat), zoetstof: steviolglycosiden, koper 
(kopergluconaat), vitamine B6 
(pyridoxinehydrochloride), vitamine B2 (riboflavine), 
co-enzyme Q10, Citrus paradisi (grapefruitolie)*, 
Citrus limon (0,002% citroenolie)*, Citrus 
aurantifolia (limoenolie)*, D-biotine

*100% pure etherische olie

Drink dagelijks een flesje.  
Goed schudden voor gebruik.  

Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg 
een arts als je zwanger bent, borstvoeding 
geeft, medicijnen neemt of een medische 
aandoening hebt. Bevat visallergenen. Koel 
en droog bewaren. Niet gebruiken als het 
veiligheidszegel gebroken is.

AANWIJZIGINGEN  WAARSCHUWINGEN

 

 

GESCHIEDENIS

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

Voedingssupplementen zijn niet 
bedoeld als vervanging van een 
gevarieerd dieet, maar als aanvulling 
op een gezond dieet en gezonde 
manier van leven. Neem niet meer dan 
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.

VEELGESTELDE VRAGEN

V. Wat is collageen? 

A. Collageen, oftewel bijna dertig procent van de 
eiwitten in het menselijk lichaam, is het belangrijkste 
structurele eiwit dat zorgt voor cohesie, elasticiteit en 
sterkte van de huid, pezen, ligamenten, kraakbeen en 
botten. 

V. Wat gebeurt er met de hoeveelheid collageen in het 
lichaam als we ouder worden? 

A. Verschillende factoren zorgen ervoor dat de 
hoeveelheid collageen na verloop van tijd vermindert, 
waardoor de huid er ouder uit gaat zien.

V. Waar worden de Plus-oliën in  
Collagen Complete geproduceerd? 

A. Lime+ wordt geproduceerd op boerderij Finca Victoria 
in het noorden van Mexico. Er wordt gebruikgemaakt 
van niet-GMO zaden en de vruchten worden 
koudgeperst, waardoor etherische olie vrijkomt. Men 
probeert geen afval te produceren en op een eerlijke 
manier te verbouwen, wat mooi aansluit bij de Seed to 
Seal®-kwaliteitsbelofte van Young Living.


