
Collagen Complete ger dig de otroliga fördelarna med 
10 000 mg flytande peptan®- och marinkollagen samt 
gojibärsjuice, CoQ10, jasmin- och grönt te-extrakt 
och hudvårdande vitaminer och mineraler. Det har 
också en läcker smak av citrus och gojibär. Collagen 
Complete är en unik produkt som är berikad med Young 
Living-Plusoljorna Grapefruit, Lemon och Lime och är 
fullpackad med naturliga ingredienser som kompletterar 
Young Livings hudvårdsserie BLOOM. En portion hjälper 
dig att framhäva din skönhet inifrån och ut varje dag!

10 flaskor x 50 ml Artikelnummer 32969

BLOOM by Young Living

• Lemon Plus 

• Lime Plus 

• Grapefruit Plus 

• Gojibärsjuice

• Innehåller 10 000 mg flytande 

marinkollagen per 50 ml (10 flaskor per 

paket) 

• Innehåller de eteriska oljorna Lemon Plus, 

Lime Plus och Grapefruit Plus 

• Inga konserveringsmedel 

• Inga konstgjorda färgämnen 

Unna dig fördelarna med Collagen Complete! Din 

dagliga hudvård är viktig och nu kan du främja 

hudens hälsa inifrån och ut. En daglig dos av denna 

läckra dryck med smak av gojibär och citrus ger dig 

otroliga 10 000 mg marinkollagen.

COLLAGEN COMPLETE

INNEHÅLLER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR UPPLEV
 



Tio flaskor Collagen Complete per paket ger din inre skönhet 
det stöd som behövs. Collagen Complete innehåller 10 000 
mg peptan®-/marinkollagen från en säker källa per flaska och 
även gojibär och grönt te-extrakt. Young Livings mest populära 
citrusoljor ur Plussortimentet – Lemon, Lime och Grapefruit – 
bidrar med unika egenskaper och inslag av frisk citrussmak. 
För att göra denna verkningsfulla skönhetsprodukt ännu bättre 
innehåller Collagen Complete även B-vitamin, biotin, CoQ10, 
E-vitamin, koppar, zink och rödbeta. Collagen Complete ger 
dig det senaste inom avancerad näringslära för att framhäva 
din skönhet varje dag.

INGREDIENSER 

Vatten, hydrolyserad fiskkollagen (20 %), 
äppeljuicekoncentrat, citronsyra, sötningsmedel: 
erytritol, gojibärsjuice (Lycium barbarum), 
jasmin- och grönt te-extrakt, zink (zinkglukonat), 
jordgubbssmak, rödbetsjuicepulver, geleringsmedel: 
pektin, hallonsmak, E-vitamin (E-vitaminacetat), 
sötningsmedel: steviolglykosid, koppar 
(kopparglukonat), vitamin B6 
(pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), 
koenzym Q10, grapefruktskalolja (Citrus paradisi)*, 
citronskalolja (Citrus limon)* (0,002 %), limeskalolja 
(Citrus aurantifolia)*, D-biotin

*100 % ren eterisk olja

Drick en flaska per dag.  
Skakas väl före användning.  

Förvaras oåtkomligt för barn. Rådgör med 
läkare före användning om du är gravid, 
ammar, tar någon medicin eller har 
någon sjukdom. Innehåller fiskallergener. 
Förvaras på en sval och mörk plats. 
Använd inte om förseglingen är bruten.

ANVISNINGAR  VARNING

 

 

PRODUKTBAKGRUND

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

Kosttillskott bör inte användas som ett 
alternativ till en varierad kost och bör 
kombineras med en balanserad kost 
och en hälsosam livsstil. Överskrid inte 
den rekommenderade dagliga dosen.

FRÅGOR OCH SVAR

F: Vad är kollagen? 

S: Kollagen utgör nästan 30 procent av 
människokroppens protein och är ett viktigt strukturellt 
protein som säkerställer sammanhållning, elasticitet 
och stärker hud, senor, ligament, brosk och skelett. 

F: Vad händer med kollagennivåerna i kroppen när vi 
blir äldre? 

S: Av många olika anledningar får kroppen mindre 
kollagen när vi blir äldre, något som gör att huden ser 
äldre ut.

F: Var produceras några av de eteriska Plusoljorna i  
Collagen Complete? 

S: Vår eteriska olja Lime Plus produceras exklusivt åt 
oss på samarbetsgården Finca Victoria i norra Mexiko. 
Denna gård använder frön som inte har blivit genetiskt 
modifierade, de har en traditionell produktion med 
kallpressning samt arbetar med noll avfall och rättvist 
jordbruk. Gården är ett utmärkt exempel på Young 
Livings kvalitetslöfte Seed to Seal®.


