
Vitamin A, zink og biotin til at opretholde normal hud.          
Vitamin C bidrager til normal kollagendannelse og  til en normal 

funktion af huden. Kobber til bindevævet.  
Kollagenpeptider bidrager til at reducere rynkedybde og til en øgning af 

hudens elasticitet.

Doppelherz system produkter giver en meningsfuld, systematisk og velafbalanceret 
kombination af forskellige indholdsstoffer - Doppelherz er sundhed med system. 

Doppelherz system KOLLAGEN BEAUTY indeholder en kombination af udvalgte 
næringsstoffer til at opnå naturligt smuk hud indefra. 

•  2,5 g kollagenpeptid
•  Beta-karoten, Vitamin E, Vitamin C og biotin
•  Sporstofferne zink og kobber

Indeholder derudover 100 mg acaibær-ekstrakt. 

Det veltilpassede indhold af næringsstoffer kommer i praktiske, drikkeklar flasker - der er 
ideelle til at tage med på farten - med en lækker smag af lychee-melon.

Med alderen har huden tendens til at blive tyndere. Dette sker, når kollagenindholdet i 
huden falder og hudens elasticitet aftager. Eksogene miljømæssige faktorer, såsom UV-
stråling, rygning og hormoner, kan også fremme kollagennedbrydning. Kollagen er 
imidlertid en vigtig strukturel bestanddel af huden og har indflydelse på hudens 
elasticitet og udseende. Udover fugtindholdet i huden og teksturen af hudens overflade, 
er det først og fremmest hudens elasticitet, der er bestemmende for, hvor glat og smuk 
vores hud ser ud.

Kollagenpeptid bidrager til at øge hudens elasticitet. Desuden hjælper kollagenpeptid 
med at reducere rynkedybden og de fine ansigtslinjer og bidrager dermed til en 
forbedring af hudens udseende. Kollagenpeptid understøtter dermed et smukt og yngre 
udseende af huden. 

Vitamin C bidrager til en normal kollagendannelse, der har betydning for normalt 
fungerende hud.

Vitamin A, biotin og sporelementet zink bidrager til at vedligeholde en normal hud.

Kobber bidrager til en normal pigmentering af huden og til at 
vedligeholde et normalt bindevæv. 

Vitamin E hjælper til med at beskytte cellerne mod oxidativt stress.

Acaibær er frugten fra kålpalmen Euterpe oleracea.  
Palmetræet vokser i Sydamerika, primært i Amazonas. 

En drikkeflaske på 25 ml indeholder:
0,96 mg beta-karoten (svarende til 160 µg vitamin A), 3,0 mg vitamin E, 150 µg 
biotin, 80 mg vitamin C, 5,0 mg zink, 150 µg kobber, 2,5 g kollagenpeptid, 100 
mg acaibær-ekstrakt.

Anbefalet dosis:
Tag 1 drikkeklar flaske om dagen. Omrystes godt inden brug.

Bemærk:
Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Kosttilskud er ikke en erstatning 
for en afbalanceret og varieret kost og sund livsstil. Opbevares utilgængeligt for 
små børn. Må ikke opbevares ved over 25 °C.

Ikke egnet til børn og unge.
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