
Collagen Complete oferă beneficii uimitoare cu 
10.000 mg de colagen marin lichid Peptan®, precum 
și suc de fructe goji, CoQ10, extract de ceai verde cu 
iasomie și vitamine și minerale care susțin pielea cu o 
aromă delicioasă de citrice și fructe goji. Cu o formulă 
unică infuzată cu uleiurile esențiale pure din gama 
Plus de la Young Living: Grapefruit, Lemon și Lime, 
Collagen Complete este plin cu ingrediente naturale 
care complementează gama extraordinară de produse 
pentru îngrijirea pielii BLOOM de la Young Living.  
Porțiile sale unice te ajută să te bucuri de o frumusețe 
strălucitoare în fiecare zi!
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BLOOM by Young Living

• Ulei esențial Lemon Plus  

• Ulei esențial Lime Plus 

• Ulei esențial Grapefruit Plus 

• Suc de fructe goji 

• Conține 10.000 mg de colagen marin 

lichid per flacon de 50 ml (10 pe cutie) 

• Conține uleiurile esențiale Lemon, Lime 

și Grapefruit Plus  

• Fără conservanți  

• Fără culori artificiale 

Bucură-te de frumoasele beneficii ale produsului 

Collagen Complete!  Rutina ta zilnică de îngrijire a 

pielii este importantă și acum poți susține sănătatea 

pielii tale din interior spre exterior. O singură porție 

zilnică din această delicioasă băutură de citrice și 

fructe goji, îți oferă o doză superioară de 10.000 mg 

de colagen marin.

COLLAGEN COMPLETE

FORMULAT CU 

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI EXPERIENȚĂ



Cele zece sticle de Collagen Complete din fiecare pachet oferă 
frumuseții tale interioare sprijinul de care are nevoie. Pe lângă 
10,000 mg de colagen marin lichid Peptan® în fiecare sticluță, 
Collagen Complete este formulat cu extracte de fructe goji 
și ceai verde.  Cele mai populare uleiuri esențiale citrice de la 
Young Living- Lemon, Lime și Grapefruit- îți oferă beneficiile lor 
unice și o aromă citrică.  Pentru a completa această formulă 
unică, Collagen Complete conține vitamine B, biotină, CoQ10, 
vitamina E, cupru, zinc și sfeclă roșie.  Collagen Complete 
oferă cele mai avansate formule nutriționale pentru a-ți 
înfrumuseța ziua. 

INGREDIENTE 

Apă, colagen de pește hidrolizat (20%), concentrat 
de suc de mere, acid citric, îndulcitor: Eritritol, suc 
de fructe goji ( Lycium barbarum ), extract de ceai 
verde de iasomie, zinc (gluconat de zinc), aromă de 
căpșune, praf de suc de sfeclă, agent de gelifiere: 
Pectină, aromă de zmeură, vitamina E (acetat de 
vitamina E), îndulcitor: glicozide cu steviol, cupru  
(gluconat de cupru), vitamina B6 (clorhidrat de 
piridoxină), vitamina B2 (riboflavina), coenzima 
Q10, ulei de coji de grapefruit (citrus paradisi)*, ulei 
de coji de lămâi (Citrus limon)* (0.002%), ulei de 
coji de limete (Citrus aurantifolia)*, D-biotină 

*Ulei esențial 100% pur 

Bea o sticlă pe zi.   
A se agita bine înainte de 
utilizare. 

 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă 
ești însărcinată, alăptezi, iei medicamente 
sau ai o afecțiune medicală, consultă un 
cadru medical înainte de folosirea acestui 
produs.  Conține alergeni din pește. A se 
păstra într-un loc întunecos și răcoros.

INSTRUCȚIUNI  AVERTISMENTE   

CONTEXTUL PRODUSULUI

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

 A nu se utiliza dacă sigiliul de 
siguranță este rupt. Suplimentele 
alimentare nu sunt un substitut pentru 
o dietă variată și trebuie consumate 
ca parte a unei diete echilibrate și 
a unui stil de viață sănătos. A nu se 
depăși doza zilnică recomandată.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

Î. Ce este colagenul? 
R. Colagenul reprezintă aproape 30 procente din 
proteinele din  corpul uman și este proteina structurală 
care garantează coeziunea, elasticitatea și rezistența 
pielii, a tendoanelor, ligamentelor, a cartilajului și a 
oaselor.  

Î. Ce se întâmplă cu nivelurile de colagen din corpul 
nostru, pe măsură ce îmbătrânim? 
R. Datorită unei varietăți de factori, nivelurile de 
colagen din corpul uman încep să se epuizeze odată cu 
vârsta, ceea ce duce la apariția pielii îmbătrânite. 

Î. Unde sunt produse uleiurile esențiale Plus care se află 
în Collagen Complete?  
R.  Uleiul nostru esențial Lime Plus este produs 
exclusiv  în ferma noastră parteneră Finca Victoria din 
nordul Mexicului.  Această fermă utilizează semințe 
nemodificate genetic, o presă rece pentru a produce 
ulei esențial și un proces de zero deșeuri care include 
practici agricole de comerț echitabil, exemplificând 
astfel angajamentul Seed to Seal® al Young Living.


