
Preparat Collagen Complete, zawierający 10 000 mg 
płynnego kolagenu morskiego Peptan® oraz sok z goji, 
ekstrakt z zielonej herbaty jaśminowej, a także witaminy 
i minerały wspomagające wygląd skóry, o wyśmienitym 
smaku owoców goji i cytrusów, oferuje wyjątkowo 
korzystne działanie wspomagające. Unikatowa 
formuła preparatu Collagen Complete zawierającego 
olejki eteryczne grejpfruta, cytryny i limonki firmy 
Young Living jest pełna naturalnych składników 
uzupełniających nadzwyczajną linię środków do 
pielęgnacji skóry BLOOM Young Living. Już jedna dawka 
pozwoli Ci cieszyć się codziennie promienną urodą!

10 butelek po 50 ml  Artykuł nr 32969

BLOOM Young Living

• Olejek eteryczny Lemon Plus 

• Olejek eteryczny Lime Plus 

• Olejek eteryczny Grapefruit Plus 

• Sok z jagód goji

• Zawiera 10 000 mg płynnego kolagenu  

morskiego w 50 ml butelce (10 szt.  

w opakowaniu) 

• Zawiera olejki eteryczne cytryny, limonki  

i grejpfruta 

• Bez środków konserwujących 

• Bez sztucznych barwników 

Korzystaj z wyjątkowych zalet preparatu Collagen 

Complete! Codzienna rutyna oczyszczania skóry 

jest bardzo ważna, a teraz możesz wspierać zdrowie 

skóry również od środka. Jeden taki smaczny napój 

o smaku jagód goji i cytrusów zapewnia dużą dawkę 

10 000 mg morskiego kolagenu.

COLLAGEN COMPLETE

SKŁAD

KORZYŚCI I DZIAŁANIE DOŚWIADCZENIE



Dziesięć butelek Collagen Complete w każdym opakowaniu 
wspiera urodę od wewnętrz.  Oprócz 10 000 mg, pochodzącego z 
bezpiecznego źródła kolagenu morskiego Peptan® każda butelka 
Collagen Complete zawiera również wyciągi z jagód goji i zielonej 
herbaty. Najbardziej popularne olejki eteryczne citrus Plus firmy 
Young Living – cytryna, limonka i grejpfrut oferują unikatowe 
korzyści i świeży posmak cytrusowy.  Dla wzmocnienia urody 
Collagen Complete zawiera również witaminy B, biotynę, CoQ10, 
witaminę E, miedź, cynk i buraki. Collagen Complete oferuje 
najnowsze osiągnięcia w zakresie zaawansowanego odżywiania dla 
codziennego wspomagania urody.

SKŁADNIKI 

Woda, hydrolizowany kolagen z ryby (20%), 
koncentrat soku jabłkowego, kwas cytrynowy, 
substancja słodząca: Erytrytol, sok z jagód 
goji (Lycium barbarum), wyciąg z jaśminowej 
herbaty zielonej, cynk (glukonat cynku), smak 
truskawkowy, sok z buraków w proszku, substancja 
żelująca: pektyna, smak malinowy, witamina 
E (octan witaminy E), substancja słodząca: 
glikozydy stewiolowe, miedź (glukonat miedzi), 
witamina B6 (chlorowodorek piroksyny), witamina 
B2 (ryboflawina), koenzym Q10, olejek ze skórki 
grejpfruta (Citrus paradisi)*, olejek ze skórki 
cytryny (Citrus limon)* (0,002%), olejek ze skórki 
limonki (Citrus aurantifolia)*, D-Biotyna

*100% olejek eteryczny

Pić 1 butelkę dziennie.  
Dobrze wstrząsnąć przez 
użyciem.

 

Przechowywać z dala od dzieci.  
W przypadku ciąży, karmienia piersią, 
zażywania leków lub choroby, przed 
zażyciem należy skonsultować się  
z lekarzemj. Zawiera alergeny pochodzenia 
rybnego. Przechowywać w suchym  
i ciemnym miejscu. Nie używać  

WSKAZÓWKI  OSTRZEŻENIA   

INFORMACJE O PRODUKCIE

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM Young Living

w przypadku uszkodzenia plomby 
zabezpieczającej. Suplementy diety nie 
mogą zastępować zróżnicowanej diety  
i powinny być spożywane w ramach 
zrównoważonego odżywiania i zdrowego 
stylu życia. Nie przekraczać zalecanej 
dawki.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pyt. Co to jest kolagen? 

Odp. Kolagen odpowiada za około 30 procent protein 
w ludzkim organizmie i jest kluczowym białkiem 
strukturalnym, zapewniającym spójność, elastyczność  
i wytrzymałość skóry, ścięgien, wiązadeł, chrząstek  
i kości. 

Pyt. Co dzieje się z poziomem kolagenu  
w miarę starzenia się organizmu? 

Odp. Z różnych względów poziom kolagenu w ludzkim 
organizmie spada wraz z wiekiem, prowadząc do 
pojawienia się objawów starzenia się skóry.

Pyt. Gdzie produkowane są niektóre z olejków 
eterycznych Plus zastosowanych w Collagen 
Complete? 

Odp. Olejek Lime Plus produkowany jest wyłącznie  
we współpracującej z nami farmie Finca Victoria  
w północnym Meksyku. Dzięki wykorzystaniu nasion 
niezmodyfikowanych genetycznie, niestandardowej 
tłoczni do produkcji olejków eterycznych na zimno oraz 
procesowi bezodpadowemu, który obejmuje uczciwe 
praktyki rolnicze, gospodarstwo to jest przykładem 
zaangażowania Young Living's Seed w jakość Seal®.


