
Složení 1 kapsle: hydrolyzovaný mořský kolagen typ I.  
300 mg, rostlinná kapsle (HPMC), plnivo – celulóza, bio 
extrakt z rakytníku tibetského (Hippophae tibetana) 20 mg, 
kolagen ze žraločích chrupavek typ II. 15 mg, rostlinný 
stearan hořečnatý 12 mg

Doporučené dávkování: 2 kapsle 4× denně

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. Užívání
v době těhotenství a kojení konzultujte se svým lékařem. 
Doplňky stravy nejsou určeny k používání jako náhrada 
pestré stravy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

Způsob skladování: Uchovávejte v suchu, mimo dosah 
přímého slunečního záření, při teplotě 10–25 °C. Ukládejte 
mimo dosah dětí.

Celková hmotnost 1 kapsle: 470 mg

Obsah: 100 kapslí

Výrobce: HIMALYO SE

www.HIMALYO.cz

Zloženie 1 kapsuly: hydrolyzovaný morský kolagén typ I. 
300 mg, rastlinná kapsula (HPMC), plnivo – celulóza, bio 
extrakt z rakytníka tibetského (Hippophae tibetana) 20 mg, 
kolagén zo žraločích chrupaviek typ II. 15 mg, rastlinný 
stearan horečnatý 12 mg

Odporúčané dávkovanie: 2 kapsuly 4× denne 

Upozornenie: Nie je určené pre deti do 3 rokov. Užívanie
v období tehotenstva a dojčenia konzultujte so svojím lekárom. 
Doplnky stravy nie sú určené na používanie ako náhrada 
pestrej stravy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie!

Spôsob skladovania: Uchovávajte v suchu, mimo dosahu 
priameho slnečného svitu, pri teplote 10–25 °C. Ukladajte 
mimo dosahu detí.

Celková hmotnosť 1 kapsuly: 470 mg

Obsah: 100 kapsúl

Výrobca: HIMALYO SE, Trojská 201,
171 00 Praha, Česká republika

www.HIMALYO.sk

CZ | DOPLNĚK STRAVY – KAPSLE
Vysoce účinná kombinace dvou druhů mořských kolagenů a extraktu

z tibetského rakytníku pro dokonalou výživu vaší pleti a udržení
její přirozené hydratace.

SK | DOPLNOK STRAVY – KAPSULY
Vysokoúčinná kombinácia dvoch druhov morských kolagénov

a extraktu z tibetského rakytníka pre dokonalú výživu vašej pleti
a udržanie jej prirodzenej hydratácie.
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