COLLAGEEN DRINK Poeder
Collageen hydrolisaat (Peptan B) in combinatie met vitamine C, Bosbes extract en glucosamine.
Peptan B zorgt voor een mooie huid.
Poeder oplossen in een glas water en opdrinken, ook heerlijk in een smoothie.
Als collageen hydrolisaat is er gekozen voor Peptan B. Dit is een kwalitatief hoogwaardig
collageen hydrolisaat, waar verschillende onderzoeken mee zijn gedaan.
Vitamine C ondersteunt de vorming van collageen om de huid van binnenuit te voeden en te
beschermen Op basis van Bioactieve Collageen Peptiden (BCP’s) PEPTAN B peptiden
stimuleren colageenvezels collageen aan te maken om een ruwe huid zacht en glad te maken
Gemakkelijk in te nemen in poedervorm.
Waarom Collageen essentieel is;
Alhoewel collageen het meest voorkomende eiwit is in ons lichaam, krijgen de meeste mensen
weinig tot GEEN collageen binnen via hun voedingspatroon.
Het probleem? Onze natuurlijk collageen voorraad wordt minder naarmate we ouder worden,
wat je kunt zien aan huid die verouderd, minder elastisch en droog is. Maar ook aan pijnlijke
gewrichten en zelfs problemen met je darmen.
Maar het is gemakkelijk om tegen te gaan. Over het algemeen wanneer je collageen binnen
krijgt via je dieet of supplementen, fungeert dit als bouwsteen voor jouw lichaam om MEER
collageen aan te maken.
En dit zijn een aantal voordelen die jouw lichaam kan verwachten door collageen supplementen
te gebruiken.
• Gezonde huid elasticiteit
• Gezonde huid/vocht balans
• Een gezond darmstelsel
• Verbetering in gewrichten (klanten zien dit in slechts 3 weken)
• Spier- en gewrichtsherstel na sport
• Flexibel en betere mobiliteit
• En meer…

Om het collageen tekort op te vangen wat de meeste Nederlanders / Belgen ervaren, nodig ik je
uit om mee te doen met de Nurin Collageen drink “Makeover” Challenge.

Je kunt vandaag starten zolang je maar Nurin collageen drink in de buurt hebt.

Krijg 30 dagen lang 3 porties per dag binnen, en ik ben ervan overtuigd dat je het verschil gaat
voelen en zien.

Samenstelling en geadviseerd gebruik
Samenstelling per dagdosering (1 dagdosering)
Ingredient

Hoeveelheid

Percentage RI*

Verbinding

50 mg

63%

Ascorbinezuur

Vitaminen
Vitamine C
Kruiden
Bosbes

911 mg

Overig
Peptan B

6665 mg

Collageen Hydrolisaat

Glucosamine

98 mg

Sulphaat 2KCl (x 1,69)

*) Referentie Inname.
Categorie: Overig. Ingredienten: Peptan B (collageen hydrolisaat), Bosbes, glucosamine
sulphate 2KCl (schaaldieren), vitaminen.
Allergie informatie: Dit product bevat schaaldieren.

Geadviseerd dagelijks gebruik: Dagelijks 7,8 gram (~1 maatlepel) oplossen in een glas water.
Waarschuwingen: Aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding.
Bewaaradvies: Bij kamertemperatuur en droog bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen
houden.
Inhoud: 234 gram

