
– med marint kollagen 
og grøn te

It’s in our nature
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KOLLAGEN er et protein som findes i alt bindevæv i krop-
pen. Når vi er unge og kroppen har rigelig med kollagen 
er huden rynkefri. Kollagen og elastin samarbejder om at 
holde kropsvævet på plads, kollagen giver form, styrke 
og fasthed, mens elastin gør vævet elastisk. Kollagen gør 
huden stærk og modstandsdygtig. Efterhånden som man 
bliver ældre, mindskes kollagenmængden i vævet og dette 
fører til rynker. Siden kollagen udgør op til 30 % af krop-
pens totale proteinmængde, er det derfor vigtigt at tilføre 
mere kollagen hvis man vil reducere synlige aldringstegn. 

DET SPECIELLE VED EQ ANTI AGE COLLAGEN PREMIUM 
er den lave molekylvægt for kollagen som gør at kroppen 
lettere optager små bestanddele af dette specielle protein. 
Vi har valgt at tilsætte Matcha grøn te og havtorn (Hippop-
hae rhamnoides), da begge er højkvalitetsingredienser som 

er kendt for at fremme en sund hud. EQ Anti Age Collagen 
indeholder vitaminer og botaniske ekstrakter som vedlige-
holder normal hudfunktion. For at sikre tilstrækkelig mæng-
de hudrelaterede vitaminer, har vi tilført vitamin B3, vitamin 
B5 og vitamin C, foruden botaniske ekstrakter som også 
indeholder vitaminer og andre næringsstoffer.

I FØLGE KLINISKE STUDIER hvor man indtager hydroly-
seret kollagen, kan kollagenen reducere dybden på ryn-
kerne og tilføre mere fugtighed til huden: Kollagen findes 
naturligt i huden og udgør 70 – 80 % af hudens tørvægt. 
Efterhånden som vi bliver ældre, mister huden meget af 
sin oprindelige kollagen og rynkerne fremkommer.

ALLERGIADVARSEL
Produktet indeholder fisk og skaldyr.

Når vi er unge producerer kroppen meget kollagen og huden er glat. Kollagen giver huden 
form, styrke og fasthed, og elastin giver den elasticitet. Vores hud vil genspejle ikke bare hvad 
vi udsætter den for, men hvad vores gener bestemmer og hvad vi selv spiser for at give huden 
de bedste forudsætninger for at bevare dens sundhed og energi. Kollagen er et protein som 
udgør den primære støttestruktur i huden; det giver huden styrke og smidighed og har en unik 
evne til at holde på fugtighed.
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KOLLAGEN FRA FISK
Hovedingrediensen består af 100 % naturlig, 
ren lavmolekylær, hydrolyseret kollagen fra 
fisk (kollagen peptider).

MATCHA GRØNN TE
Matcha Grøn te er meget rig på polyfenoler, 
som er kraftige antioxidanter der i tillæg til 
en række andre helbredsmæssige fordele, 
bidrager til at hindre for tidlig aldring af huden 
ved oksidativt stress.

HAVTORNEKSTRAKTER
Havtorn indeholder store mængder vitamin C 
og forskellige former for vitamin B: B1, B2, 
B3, B5, B6, B12 og vitamin A, E og K, 7 for-
skellige flavonoider, karoten, folsyre, samt 
mineraler og sporstoffer, som blandt andet 
fosfor, kalium, calcium, kopper, mangan, 
magnesium, natrium, jern og zink.
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GODT FOR DIT SKELET, HUD, HÅR 
OG NEGLE
Bidrager til normal kollagendannelse for 
normal funktion af knogler, brusk, hud, hår, 
negle og tænder, opretholdelse af normalt 
bindevæv, hud, hår og negle. 

GODT FOR DIT IMMUNFORSVAR
Normalt immunforsvarssystem; fastholder 
den normale funktion i immunforsvarssyste-
met under og efter intens fysisk træning og 
beskytter cellerne mod oxidativt stress.

GODT FOR DIT BLOD
Bidrager til normal kollagendannelse for 
normal funktion af blodkar, samt øger absor-
beringen af jern.

Se alle helsepåstande på eqology.com.


