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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Ucho-
vávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na 
různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.

Doplněk stravy Vi-vaHA collagen obsahuje rybí hydrolyzovaný kola-
gen Peptan™, kyselinu hyaluronovou a vitamín C. 
Kolagen a kyselina hyaluronová jsou důležité pro zdraví pokožky, po-
jivové tkáně a pohybového aparátu. S přibývajícím věkem se jejich 
tvorba snižuje, proto je vhodné je doplňovat. 
Jsou užitečné při zvýšené zátěži kloubů, pro seniory jako součást 
péče o vaziva, šlachy či klouby. Přispívají k udržení svěží pleti, pod-
porují hydrataci pokožky, pozitivně ovlivňují její elasticitu. S věkem 
totiž pokožka ztrácí schopnost regenerace a přirozené produkce  
kolagenu, což vede ke ztrátě její pevnosti a k tvorbě vrásek.

• Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání, tedy i chru-
pavky, která je až ze 40 % tvořena kolagenem. Rybí kolagenní pep-
tidy nezatěžují trávicí systém a jsou velmi dobře vstřebatelné.

• Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka, je součástí pojivových 
a nervových vláken, ve velkém množství se nachází v očním sklivci,  
v kloubním mazu a kůži. Vyplňuje mezibuněčný prostor kožních 
buněk, udržuje jejich pevnost a pružnost, její nejdůležitější vlast-
ností je schopnost vázat velké množství vody.

• Vitamín C přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, 
chrupavek, zubů, kůže a cév. Má kladný vliv na obranyschopnost 
organismu.

Vi-vaHA collagen se doporučuje ženám i mužům ve zralém věku, 
je vhodné užívat ho po dobu 4 až 8 týdnů.

Obsah: 500 ml (s praktickou odměrkou)
Doporučené dávkování: 50 ml denně, najednou (nebo rozdělit 2x 25 ml)
Návod k použití: ráno (příp. ráno a v poledne), s jídlem, užívat samostatně 
nebo ředit vodou, minerálkou apod. 
Obsah účinných látek v 50 ml: kolagen 10 g (rybí kolagenní peptidy), kyselina 
hyaluronová 100 mg, vitamín C 75 mg, sacharóza 11,12 %, broskvové pyré
Výrobek není určen dětem do 3 let.finclub
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(doplněk stravy)


