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Smart Sisters wi� love
From:   ............................................................

Organic300g

Съставки: 85% хидролизиран телешки 
колаген; овкусител, инулин (от цикория), 
органично нискомаслено какао на прах, 
подсладители: еритритол (Е968), 
стевиолгликозид; L-аскорбинова киселина, 
натриев хиалуронат (съдържа 90% чиста 
хиалуронова киселина), холекалциферол. 

Срок на годност и условия на съхранение:
Да се съхранява на хладно, сухо и тъмно място. 
Не използвайте, ако опаковката е с нарушена 
цялост.
Използвай преди: 
виж датата отбелязана на опаковката.

Производител: Biohealth international GmbH, Германия
Произведено за: Хелоу Мъндей ООД, 
ул. Даскал Манол 1, София, България, 
тел. + 359 876993435
Вносител за България: Хелоу Мъндей ООД, 
ул. Даскал Манол 1, София, България, 
тел. + 359 876993435

Нето тегло: 300 g

Енергийна стойност
 
Въхлехидрати, g
- от които захари 
Мазнини, g
- от които наситени мастни киселини 

 
0.12
0.05

 
34 kcal/ 
143 kJ

 
0.09
0.06

 
Белтъчини,g

 
Фибри, g

 
Сол, g

 
Хидролизиран колаген 
 
Инулин 

Органично какао на прах

 
Витамин С
 
Натриев хиалуронат
от който хиалуронова киселина

Витамин D3

7.8

0.55 

 
0.06

8.5 g

 
375 mg

 
300 mg

 
120 mg

 
150

 
100

25 mg
22.5 mg
 
5 μg

Съдържание и хранителни стойности в препоръчвана 
доза за дневен прием (10 g /една мерителна лъжица/)

www.smartsistersco.com
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**

**

**

% от 
дневните 

нужди

** Няма налични препоръки 

* Процент от препоръчаните
 дневни нужди по регламент (EU) no 1169/2011

*

S M A R T  C O L L A G E N

Vit C Vit D Hyaluronic Acid

Powder Cacao

Skin Nails Bones JointsHair

food supplement

Колагенът е протеин, концентриран главно в костите, кожата и 
съединителната тъкан. Комбинацията на колаген с витамин С, 
витамин D и хиалуронова киселина повлиява благоприятно
естествените процеси в организма за производство на колаген. 
Колагенът способства за поддържането еластичността и свежестта
на кожата, както и оказва благоприятен ефект върху телесното тегло 
заради високото му протеиново съдържание. Съдържанието на 
аминокиселини в колагена благоприятства функциите на черния дроб, 
имунната система и поддържането на съединителната тъкан 
в ставите, сухожилията, кръвоносните съдове, косата, ноктите и очите. 
Този продукт съдържа телешки колаген, а хидролизираната му форма с 
нискомолекулно тегло способства за оптималното му и бързо усвояване.  

Препоръчителна доза и указания за употреба:
Приемайте по 10g от продукта /равняващи се на една мерителна лъжица/ 
един път дневно разтворени в 100ml течност. Можете да му се насладите,  
както в топли, така и в студени напитки. Препоръчваме да се разтвори в 
леко топла вода, в мляко (или ядково мляко), шейк, смути, кафе или в 
любимата ви напитка, за да й придаде щипка чудесен шоколадов аромат.

Да не се превишава препоръчваната дневна доза.
Този продукт е хранителна добавка.
Да не се използва като заместител на разнообразното 
и рационално хранене. 
Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. 3 802045 060097


