
O BLOOM Collagen Complete proporciona não menos 
do que 10 000 mg de colagénio marino líquido Peptan. 
Também inclui sumo de bagas de goji, coenzima Q10, 
extrato de chá verde de jasmim, está reforçado com 
vitaminas e minerais e tem um sabor delicioso a bagas 
de goji e citrinos. Esta fórmula única, está infundida 
com os óleos essenciais puros de toranja, limão e lima 
da gama Plus da Young Living. O Collagen Complete 
foi concebido com ingredientes de origem natural para 
complementar a gama de cuidados para a pele BLOOM 
da Young Living. Uma única dose é suficiente para te 
ajudar a ficar radiante todos os dias.

10 frascos de 50 ml Código: 32969

BLOOM by Young Living

• Óleo essencial Lemon Plus 

• Óleo essencial Lime Plus 

• Óleo essencial Grapefruit Plus 

• Sumo de bagas de goji

• Contém 10 000 mg de colagénio 

marino líquido por um frasco de  

50 ml (10 frascos por embalagem) 

• Inclui os óleos essenciais Lemon, 

Lime e Grapefruit Plus 

• Sem conservantes 

• Sem corantes artificiais 

Desfruta dos fantásticos benefícios do Collagen 

Complete. A tua rotina de cuidados para a pele 

diária é importante e agora poderás contribuir para 

a saúde da tua pele de dentro para fora. Uma dose 

diária desta bebida deliciosa com sabor a bagas 

de goji e citrinos proporciona-te uma quantidade 

incrível de 10 000 mg de colagénio marino.

COLLAGEN COMPLETE

FORMULADO COM

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS EXPERIÊNCIA



Os dez frascos de Collagen Complete em cada embalagem 
dão o apoio necessário à tua beleza interior. Em conjunto com 
10 000 mg de colagénio marino Peptan obtido de maneira 
sustentável por frasco, o Collagen Complete está formulado 
com extratos de bagas de goji e chá verde. Os óleos cítricos 
da gama Plus mais populares da Young Living: Lemon, Lime e 
Grapefruit proporcionam os seus benefícios únicos e um toque 
de sabor alegre a citrinos. Para completar este produto potente, 
o Collagen Complete também contém vitamina B, biotina, 
coenzima Q10, vitamina E, cobre, zinco e beterraba. O Collagen 
Complete proporciona as últimas inovações em nutrição 
avançada para te ajudar a embelezar o teu dia.

Ingredientes:
Água, colagénio de peixe hidrolisado (20%), 
concentrado de sumo de maçã, ácido cítrico, 
edulcorante: eritritol, sumo de Lycium barbarum 
(Bagas de goji), extrato de chá verde de jasmim, 
zinco (gluconato de zinco), sabor a morango, pó 
de sumo de beterraba, gelificante: pectina, sabor 
a framboesa, vitamina E (acetato de vitamina E), 
edulcorante: glicosídeos de esteviol, cobre 
(gluconato de cobre), vitamina B6 (cloreto de 
piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), coenzima 
Q10, óleo de casca de Citrus paradisi* (Toranja), 
óleo de casca de Citrus limon* (Limão) (0,002%), 
óleo de casca de Citrus aurantifolia* (Lima), 
D-Biotina

* Óleo essencial 100% puro

Beber um frasco por dia.  
Agitar bem antes de beber.

Manter fora da vista e do alcance das 
crianças. Se estiveres grávida ou em 
período de amamentação, se tiveres 
alguma condição médica ou estiveres 
a tomar algum tipo de medicamento, 
consulta um profissional de saúde antes 
de usar. Aviso de alergénios: contém 
peixe. Manter num local fresco e escuro. 

INSTRUÇÕES  PRECAUÇÕES   

HISTÓRIA DO PRODUTO

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

Não utilizar se o selo de segurança 
estiver danificado. Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de uma dieta variada e 
devem consumir-se como parte de uma 
dieta equilibrada e um estilo de vida 
saudável. Não exceder a dose diária 
recomendada.

PERGUNTAS FREQUENTES

P. O que é o colagénio?  
R. Constituindo quase 30% das proteínas do corpo 
humano, o colagénio é uma proteína estrutural principal 
que garante a coesão, a elasticidade e a força da pele, 
tendões, ligamentos, cartilagens e ossos. 

P. O que acontece aos níveis de colagénio no  
corpo à medida que vamos avançando de idade?  
R. Devido a uma variedade de fatores, os níveis de 
colagénio no corpo humano começam a esgotar-se 
com a idade, dando lugar a uma pele com um aspeto 
envelhecido.

P. Onde são produzidos alguns dos óleos essenciais Plus 
que se encontram presentes no Collagen Complete?
R. O nosso óleo essencial Lime Plus é produzido 
exclusivamente na nossa quinta associada Finca Victoria, 
no norte do México. Através da utilização de sementes não 
transgénicas, uma instalação de prensagem a frio para 
produzir um óleo essencial e um processo sem desperdício 
que inclui práticas agrícolas de comércio justo, esta quinta 
é o exemplo do compromisso de garantia de qualidade  
Seed to Seal® da Young Living.


