
Collagen Premium
Eliksir lepote in zdravja!



Collagen
Skin, hair, nails, joints Collagen Premium

Hidroliziran ribji kolagen povečuje elastičnost kože, ohranja sijaj in 
mladosten videz kože, upočasnjuje znake staranja, preprečuje 
nastanek gub, pospešuje rast ter krepi lase in nohte.

Brez GSO, sladkorja, pšenice, glutena, soje, jajc, oreščkov in mleka. 
100% naraven okus in barva.

Način uporabe: 25 ml na dan za optimalen učinek.
Zadošča za 20 dnevno uporabo.

Tekoča oblika kolagena zagotavlja hitrejšo absorpcijo in večjo 
uporabnost, kar dolgoročno prispeva k lepoti vaše kože.
Vsebuje 10.000 mg ribjega kolagena tipa 1 & 3, ki zmanjšuje fine 
linije in gube ter izboljšuje elastičnost kože.

Vitamin B5 ima sposobnost vlaženja, pomirjanja in revitalizacije kože.

Biotin izboljšuje zdravje las in pomaga vzdrževati pravilne funkcije 
živčnega sistema.

Hialuronska kislina vlaži kožo, ki postaja voljna in navlažena.

Vitamin C v telesu deluje kot antioksidant in prispeva k zaščiti celic 
zaradi škode, ki jo povzročajo prosti radikali. Telo potrebuje vitamin 
C za tvorbo kolagena.

Poleg tega, da je kolagen bistven za zdravje in videz kože, je tudi 
pomemben pri zmanjšanju značilnih znakov staranja. Kolagen je 
pravi zaveznik pri ohranjanju brezhibne kože, tkiv in zdravih sklepov.

BioLife Formula Premium s kolagenom, hialuronsko kislino in 
vitaminom B kožo nahrani od znotraj, vitamin C pa prispeva k 
normalni proizvodnji kolagena za normalno delovanje kože in 
prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Lepota izvira iz notranjosti! Eliksir lepote na dosegu roke!



Collagen
Skin, hair, nails, joints Collagen Premium

Kolagen je sestavni del kože, kosti, mišic, kit in vezi. Zman-
jšuje fine linije in gube, zmanjšuje poškodbe, ki jih povzroči 
sonce, izboljšuje elastičnost kože, podpira strukturo kosti.

Brez GSO, sladkorja, konzervansov, glutena, soje, jajc, 
oreščkov in mleka. 100% naraven okus in barva.

Način uporabe: 2 merici (10.000 mg) na dan, pomešano z 
vodo ali sokom.

Zadošča za 30 dnevno uporabo.

Vsebuje 10.000 mg ribjega kolagena tipa 1 & 3 v eni dozi

Hidroliziran kolagen za odlično absorpcijo

Kolagen v prahu je 100% naraven in ne vsebuje GSO

Izboljšuje teksturo kože

Krepi nohte

Vlaži tkivo in ohranja elastičnost kože

Preprečuje nastanek gub

Krepi lase in zmanjšuje izpadanje las

Kolagen podpira elastičnost in prožnost vezi in hrustanca



Hair, skin
 nails

Hair, skin � nails Premium
BioLife Skin & Hair & Nails je posebej oblikovano tekoče 
prehransko dopolnilo, bogato z bistvenimi vitamini, miner-
ali, aminokislinami in kolagenom za sijoče lase, zdravo 
kožo in čvrste nohte.

Izboljšuje teksturo kože

Krepi lase in zmanjšuje izpadanje, jim povečuje 
volumen, daje sijaj in zdrav videz
Upočasnjuje proces staranja kože

Kolagen zmanjšuje fine linije in gube ter izboljšuje 
elastičnost kože

Hialuronska kislina vlaži kožo in jo naredi prožno 
in hidrirano 
CoQ10 upočasni proces staranja kože in 
zmanjšuje nastanek gub

Brez GSO, pšenice, glutena, soje, jajc, oreščkov in mleka. 
100% naraven okus in barva.

Način uporabe: 15 ml na dan za optimalen učinek.
Zadošča za 33 dnevno uporabo.

MSM "mineral lepote" je nujen element za 
proizvodnjo kolagena in vezivnega tkiva

Biotin krepi lase in nohte ter izboljša videz kože



Vegan
Collagen

Vegan Collagen Premium
Veganski kolagen vsebuje aminokisline, ki so gradniki beljak-
ovin in s tem del kolagena.

Brez GSO, pšenice, glutena, soje, jajc, oreščkov in mleka. 
100% naraven okus in barva.

Način uporabe: 25 ml na dan za optimalen učinek.
Zadošča za 20 dnevno uporabo.

MSM "mineral lepote" je nujen za proizvodnjo kolagena in 
vezivnega tkiva.
Hialuronska kislina vlaži kožo in jo naredi prožno in 
hidrirano. 
Vitamin C v telesu deluje kot antioksidant in prispeva k 
zaščiti celic zaradi poškodb, ki jih povzročajo prosti radika-
li. Telo potrebuje vitamin C za tvorbo kolagena.
Tekoča oblika kolagena zagotavlja hitrejšo absorpcijo in 
večjo uporabnost, kar dolgoročno prispeva k lepoti vaše 
kože.
Poleg tega, da je kolagen bistven za zdravje in videz kože, 
je tudi nepogrešljiv pri zmanjševanju tipičnih znakov staran-
ja. Kolagen je pravi zaveznik ohranjanja brezhibne kože, 
tkiv in zdravih sklepov.
BioLife Formula Premium s kolagenom, hialuronsko kislino 
in vitaminom B kožo nahrani od znotraj, vitamin C pa 
prispeva k normalni proizvodnji kolagena za normalno 
delovanje kože in zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Lepota izvira iz notranjosti! Eliksir lepote na dosegu roke!



Joint
support

Collagen Joint Support Premium
Tekoče prehransko dopolnilo je zasnovano za podporo 
gibljivosti sklepov, prispeva k zdravju vezivnega tkiva, 
hrustanca, kit, kosti in mišic.

Brez GSO, pšenice, glutena, soje, jajc, oreščkov in 
mleka. 100% naraven okus in barva.

Način uporabe: 15 ml na dan za optimalen učinek.
Zadošča za 33 dnevno uporabo.

Kolagen tipa 2 pomaga ohranjati strukturno podporo in 
celične povezave.
MSM "mineral lepote" je nujen element za proizvodnjo 
kolagena in vezivnega tkiva.
Vitamin C v telesu deluje kot antioksidant in prispeva k 
zaščiti celic pred prostimi radikali. Telo potrebuje 
vitamin C za tvorbo kolagena.
Hondroitin je naravna sestavina hrustanca, podpira 
nastanek sinovialne tekočine, ki je odgovorna za pravil-
no delovanje sklepov.
Prehransko dopolnilo Joint Support je namenjeno vsem, 
ki imajo težave s sklepi, starejšim osebam in šport-
nikom. 



PROBIOTICS
Probiotics Premium

Biolife Probiotiki (Bifidobacterium lactis HN019) so mikrokap-
sulirani, da bi preživeli želodčno kislino in dosegli tanko črevo 
ter se kolonizirali za podpiranje imunskega sistema in 
preprečevanje prebavnih motenj.

Prispeva k uravnavanju prebave

Prispeva h krepitvi imunosti

Prehransko dopolnilo z visoko absorpcijo

Prispeva h krepitvi črevesne flore

Pomaga pri ohranjanju nadzora telesne teže

Pomaga pri zmanjševanju simptomov sindroma 
razdražljivega črevesja

Pomaga k boljši absorpciji hranilnih snovi iz hrane

Brez GSO, pšenice, glutena, soje, jajc in oreščkov. 
100% naraven okus in barva.

Način uporabe: 15 ml na dan za optimalen učinek.
Zadošča za 33 dnevno uporabo.

Pomaga preprečevati prebavne motnje 
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