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Collageen
Natuurlijk collageen met hyaluronzuur en
chondroïtinesulfaat.
Collageen van Pure Encapsulations® bevat het gepatenteerd
collageen complex BioCell Collagen® dat de voordelen combineert
van collageen met die van hyaluronzuur en chondroïtinesulfaat.
Verschillende humane studies met BioCell Collagen® toonden
goede resultaten.
Collageen is een belangrijk structuureiwit in het menselijk lichaam.
Collageenvezels zorgen voor structuur, stevigheid en elasticiteit
van het bindweefsel, onder meer in de huid. Hyaluronzuur is een
lichaamseigen stof die dankzij haar sterk waterbindend
vermogen de elasticiteit en zachtheid van de huid helpt behouden.
Hyaluronzuur werkt tevens als smeerolie voor wie actief wil blijven
of graag sport, zelfs op oudere leeftijd. Ook chondroïtine is een
lichaamseigen stof en komt van nature voor in collageenrijke
weefsels zoals de huid.
Met het ouder worden neemt de hoeveelheid collageen,
hyaluronzuur en chondroïtine in het lichaam af en kan extra
aanvulling zinvol zijn.

Toepassingen
– Collageen en hyaluronzuur helpen de huid mooi strak en vol te
houden.
– Collageen en hyaluronzuur helpen om fijne lijntjes en rimpels
optisch te corrigeren.
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– Ook geschikt voor sporters en wie actief wil blijven, zelfs op
oudere leeftijd.

purecaps.be

Samenstelling per dagdosering
(2 capsules) :

Hoeveelheid

		
Gehydrolyseerd collageen complex (BioCell Collagen®) 		
1000 mg
bevat:
- 60% gehydrolyseerd collageen		
600 mg
- 20% chondroïtinesulfaat 		
200 mg
- 10% hyaluronzuur		
100 mg

Ingrediënten: Gehydrolyseerd collageen complex (uit kip borstbeen kraakbeen),
capsule: hydroxypropyl methylcellulose, antioxidant: L-ascorbyl 6-palmitaat.
BioCell Collagen® is een geregistreerd handelsmerk van BioCell Technology LLC,
Irvine, California USA.

Voedingssupplement

2

Aanbevolen dagdosering:
Dagelijks 2 tot 4 capsules, verspreid over de dag, bij een
maaltijd met een glas water (250 ml).
Inhoud
60

36g

Artikelnummer

CNK

CJS6BE

4235–081

Voedingssupplementen vervangen geen gevarieerde en evenwichtige voeding,
noch een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Buiten bereik van kleine kinderen bewaren. Koel en op een droge plaats bewaren. Bevat cilinder met silicageldroogmiddel om de kwaliteit te waarborgen, niet
geschikt voor consumptie.

