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BEAUTIFUL SKIN

HET IS ZO MAKKELIJK OM IETS TE
DOEN A AN UW EIGEN SCHOONHEID

P Tot 50 % minder rimpels
P Strakkere huid om het hele lichaam
P Voelbaar elastischer
De ideale huid is strak en vrij van rimpels en cellulitis. Een mooie huid wordt bewonderd en overladen met complimenten –
daarom willen we hem ons leven land jong houden. Helaas blijft de hoeveelheid collageen in de huid niet gelijk, maar neemt
af met toenemende leeftijd. Het effect: de huid verliest rekbaarheid en veerkracht. Rimpels en cellulitis kunnen ontstaan en
ons het gevoel geven onaantrekkelijk te zijn.
HET GEHEIM VAN SIGNASOL®
Het geheim achter het succes van de collageendrank
SIGNASOL® zijn speciale collageenpeptiden. In tegenstelling tot
collageen uit crèmes kunnen deze collageen-peptides gedronken
worden. Dankzij hun kleine formaat zijn ze er bij uitstek geschikt
voor om de huid in het gezicht en het hele lichaam strak te
trekken. Het is door intensief onderzoek ontwikkeld en zorgvuldig
afgestemd op wat een mooie huid nodig heeft. De werkzaamheid
is in meerdere studies getest.
Naast de speciale collageenpeptiden bevat SIGNASOL® geselecteerde vitamines en mineralen voor een goed uitziende huid. Door het toevoegen van de opnameversterker BioPerine®
kunnen de belangrijke bestanddelen van SIGNASOL® optimaal opgenomen worden door het lichaam.
TOEDIENINGSVORM
28 drinkampullen van 25 ml
CNK 3674-207
SIGNASOL® is exclusief bij de
apotheek verkrijgbaar.

ALLERGIEINFORMATIE
• Geen lactose
• Geen gluten
• Geen kunstmatige kleurstoffen
• Geen alcohol

AANBEVOLEN GEBRUIK
1 drinkampul per dag bij een
maaltijd.
De aangegeven aanbevolen
gebruikshoeveelheid mag niet
overschreden worden.

BELANGRIJKE AANWIJZING
Dit voedingssupplement moet niet gebruikt worden als vervanging voor een gebalanceerde en gevarieerde voeding
of een gezonde levenswijze. Buiten het bereik van kleine kinderen houden. Tegen directe zon beschermen. Niet boven
25 °C bewaren.
Per
Aanbevolen
portie dagelijkse hoeveelheid*

INGREDIËNTEN
Water, collageenhydrolysaat, rode druivensapconcentraat, perensapconcentraat, voedingszuur (citroenzuur), natrium-L-ascorbaat, L-ascorbinezuur,
sinaasappelconcentraat, zinkcitraat, kopergluconaat, DL- α-Tocoferylacetaat,
pyridoxinehydrochloride, riboflavine, zwarte peperextract (BioPerine®), D-biotine, cyanocobalamine, voedingskleurstof (Carthamus-concentraat), aroma,
conserveermiddelen (natriumbenzoaat, kaliumsorbaat), verdikkingsmiddel
(Xanthaangom), zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose).

Collageenpeptide
Vitaminen
Vitamine C
Vitamine E
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Biotine
Mineralen
Zink
Koper

2,5 g

**

80 mg
2,5 mg α-TE
0,21 mg
0,21 mg
0,375 μg
50 μg

100 %
21 %
15 %
15 %
15 %
100 %

3 mg
150 μg

30 %
15 %

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid volgens EU-verordening 1169/2011
Geen referentiehoeveelheid voorhanden
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