ДИАГЛЮКО ФОРТЕ
при пациенти с:
нарушенглюкозентолеранс,
инсулиноварезистентност,
 БИО КОЛАГЕН АКТИВ е подходящ при
метаболитен синдром,
проблеми с кожата, като подобрява
диабет тип 1 и тип 2 нейното състояние, еластичност и
поддържа хидратацията в нея.
 Заздравява косата и намалява косопада.
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НИВА НА
здравината
на ноктите.
 Подобрява
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НА ставните
ИНСУЛИН И
стваlвъзстановяването
ИНСУЛИНОВАТА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
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Състав на 2 таблетки:
lи
НАМАЛЯВА
НИВАТА НА ХОЛЕСТЕРОЛА
вени
парадонтоза.
И
ТРИГЛИЦЕРИДИТЕ
 Помага възстановяването цялосттта
l НАМАЛЯВА
НИВАТА НАиГЛИКИРАНИЯ
на кожата
при изгаряния
зарастваХЕМОГЛОБИН
нето на
рани.

Нишките на живота
срещу гравитацията и стареенето

Не е късно
да предотвратим
диабета
Когато препятствието
пред кантара е инсулиновата
резистентност

Нека
рождените
дни
Бъдат
повод
За радост

l ОСИГУРЯВА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН
Състав на 2 капсули:
Колаген

Състав:

Доза за дневен прием: от 1 до 4 капсули, вечер на гладно или 1 час след
хранене с чаша вода.

Търсете в аптеките
Търсете в аптеките
Производител: Dr. Green, USA

1500 мг *

* Колагенът
в БИО КОЛАГЕН
Витамин D3
10 µг
Цинк АКТИВ е хидроли15 мг
Фолиева
400 µг
Хром
зиран
и киселина
съдържа амино
киселини с много ни-500 µг
Ниацин
16 мг
Екстракт от червен ориз
400 мг
скоВитамин
молекулярно
тегло,
бъдат400 мг
В12
50 µг които
Екстракт могат
от плод отда
карела
Алфа
липоева
киселина
150
мг
Екстракт
от
сминдух
200 мг
усвоени
на 100% от400тялото.
Капсулата съдържа
Биотин
µг
Екстракт от джимнема
200 мг
още Алое вера и Растителен глицерин.

Вносител: Витафокус
София 1421, ул. Никола Козлев 5
тел: 02/ 981 69 28, 02/ 850 21 51; www.vitafocus.net
Станете наш приятел Vitafocus

Всяка жена заслужава да избере възрастта си
N AT U R E I N T E G R AT E D

WITH SCIENSE

КОЛАГЕНЪТ – нишките на младостта
Колагенът е основен компонент при формирането на тялото ви - сухожилията, връзките,
мускулите и хрущялите. С напредване на възрастта, намалява производството та колаген в
тялото.
В Био Колаген Актив се съдържа органичен
матрикс от колаген – с предимно колаген тип
1 и тип 3.

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ
ПОДМЛАДЯВАЩ ЕФЕКТ върху КОЖАТА
Подобряване на кръвообращението
Колагенът участва в изграждането на стената на вените, артериите
и капилярите в цялото тяло. Той подпомага здравината, структурата и еластичността на съдовете. Био Колаген Актив капсули могат
да укрепят кръвоносните съдове и да подобрят еластичността. По
този начин подпомага кръвоснабдяването на целия организъм.
По-доброто кръвоснабдяване, уплътняването с колагенови нишки,
притокът на кислород и хранителни вещества до кожата, подобряват структурата и визията.

Подобрява:
Коса
Венци/зъби

коленните стави. Био Колаген Актив капсули подпомагат повишаването на ставната
мобилност и намаляването на болката при артрит. Смята се, че освен укрепването на
връзките, се стимулира и растежа на хондроцитите – клетките на ставния хрущял.

Намаляване на появата на целулит
Неприятната визия на целулита се наблюдава, когато мастната тъкан „пробива” през
колагеновите влакна в горния слой на кожата. Резултатът е кожа с неравен релеф. Био
Колаген Актив подпомага тялото да укрепи колагеновата структура и да намали появата на целулит.

Намаляване на бръчките
Бръчките са най-очевидния признак на стареене, те са резултат от разреждането на
колагеновите влакна в кожата. Колагенът осигурява структурата на кожата и зеадно с белтъка еластин подобляват еласПодпомага
тичността и гъвкавостта.
редуцирането на:
Вредните фактори на околната среда, замърсяването, ултравиолетовите лъчи на слънцето, дефицитът на витамин С, тютюФини линии
и бръчки
нопушенето, менопаузата- всички допринасят за намаляване
нивото на колагена в съединителната тъкан.
Белези

Кожа

Ставни
болки

Нокти

Стрии/Целулит

Подобрява заздравяването на рани
и възстановяването от контузии
Колагенът е необходим за възстановяването и изграждането на
съединителната тъкан, за изграждането на здрави мускули, стави и сухожилия. Колагенът също укрепва структурата на костите,
сухожилията и хрущялите. Био Колаген Актив капсули спомага
за регенерирането и по-бързото възстановяване при спортисти
от контузии. Колагеновите нишки са важни не само за скелетните
мускули, но също така и за гладката мускулатура (като например
тази на пикочния мехур и репродуктивната система) и за сързечния мускул.

Намалява болката в ставите
Артритът е възпаление на ставите, които могат да доведат до ограничено и болезнено движение на ръката, рамото, тазобедрените и

Стави

Ставни
болки

Подобряване на косата
Колагенът е основен компонент за растежа на косата, тъй като
тя отблъсква свободните радикали, които могат да повлияят на
текстура, растеж и дебелина на косата ви. Възстановяване на
колаген в косъма и подобрява растежа на косата. Био Колаген
Активукрепват косата и увеличават диаметъра на отделните
косми.

Зъбите и венците
укрепват
Въпреки, че колагенът не е една от най-важните добавки по
отношение на зъбите и венците, тя е полезна за свързване на
зъбите към венците и укрепването на венците. Понижаването
на колагена в тялото е една от основните причини, които водят до загуби на зъби. Особено засилен е този ефект при пушачи, затова и при тях допълнителният прием на Био Колаген
Актив е повече от препоръчителен.

