
KWAS HIALURONOWY  
KOLAGEN KOMPLEKS
Suplement diety
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• Unikatowa formuła pielęgnacyjna przeznaczona do 
odżywienia skóry od wewnątrz.

• Opatentowana macierz BioCell Collagen® zawierająca 
kolagen typu II, kwas hialuronowy oraz siarczan 
chondroityny (www.biocellcollagen.com).

CHARAKTERYSTYKA:

• Zawiera 1200 mg BioCell Collagen® oraz 
100 mg witaminy C w jednej tabletce.

• Kolagen jest wytwarzany z 
wykorzystaniem opatentowanego 
procesu hydrolizy, który pozwala na 
zmniejszenie rozmiaru cząsteczek w celu 
szybkiego i skutecznego wchłaniania.

Osoby dorosłe 1 tabletka 
dziennie, najlepiej w 
trakcie posiłku lub 
według wskazań lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA: • Nawilżenie skóry1. 

• Zmniejszenie oznak  
starzenia skóry twarzy2.

• Wsparcie funkcjonowania 
stawów3.

• Wsparcie wytwarzania 
kolagenu przez organizm.

BADANIA/  
OŚWIADCZENIA:

• Osoby pragnące zadbać o 
prawidłowy stan skóry. 

• Osoby, które chcą wspomóc 
wytwarzanie kolagenu. 

• Osoby szukające wsparcia 
antyoksydacyjnego.

DLA KOGO:
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Substancja wypełniająca: celuloza, guma celulozowa, substancja 
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol (roślinny), 
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów 
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

BioCell Collagen® są zastrzeżonymi znakami towarowymi BioCell 
Technology LLC, Irvine, Calfiornia USA (chronione patentami).

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające 
leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 
jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy 
tryb życia są ważne.

SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

PRODUKT 
BEZGLUTENOWY.

NIE ZAWIERA:

oraz sztucznych substancji 
przedłużających trwałość, 
substancji słodzących, aromatów.

PSZENICY

SKROBI

PRODUKTÓW 
MLECZNYCH

DROŻDŻY SOI
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DOSTĘPNE 
OPAKOWANIA:

• Suplementacja kwasem hialuronowym w ilości 120 mg dziennie przez  
4-6 tygodni wpłynęła na zwiększenie nawilżenia skóry1. 

• Spożywanie 1 g BioCell Collagen® dziennie przez 12 tygodni wpłynęło 
na poprawę mikrokrążenia (mierzone wzrostem poziomu hemoglobiny 
w skórze właściwej), zmniejszenie zmarszczek i suchości skóry oraz 
nieznacznie na zwiększenie zawartości kolagenu w skórze właściwej. 
Wydaje się, że może wpływać na równowagę między biosyntezą 
kolagenu przez fibroblasty i jego degradacją przez enzymy2. 

• Suplementacja formułą BioCell Collagen® w ilości 2 g dziennie przez  
8 tygodni zapewniło komfort w obrębie stawów3. 

BADANIA NAUKOWE:

• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, kości, chrząstki, 
zębów, dziąseł, naczyń krwionośnych.

• Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
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• Astaksantyna 5 mg

• D-biotyna 1000 μg

• Włosy, Skóra, Paznokcie

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:

Porcja zalecana do spożycia  
w ciągu dnia (1 tabletka) zawiera:

 
%RWS*

BioCell Collagen® (opatentowany  
ekstrakt z chrząstki z mostka kurczaka) 
w tym:

1200 mg

  Hydrolizowany kolagen typu II 720 mg

  Siarczan chondroityny 192 mg

  Kwas hialuronowy 120 mg

Witamina C (L-askorbinian wapnia) 100 mg 125

KWAS HIALURONOWY KOLAGEN KOMPLEKS
Składniki:

Opatentowany
Hydrolizowany 
kolagen typu II

Kwas 
hialuronowy

Siarczan 
chondroityny


