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*Wapń
zdrowy stan kości, włosów 
i paznokci • sprawnie 
działające mięśnie • regulacja 
procesów krzepliwości 
krwi • wzmocnienie naczyń 
krwionośnych • zmniejszenie 
reakcji alergicznych   
• ochrona przed miażdżycą  
i zawałami serca (w synergii  
z witaminą C)

Revicoll Omega Plus + Vitamin K2 MK-7
Multifunkcyjny preparat istotnie wspierający funkcjono-
wanie układu naczyniowo-krwionośnego oraz systemu 
kostnego. Zawiera wysokie stężenie kwasów tłuszczo-
wych Omega 3, aminokwasów, peptydów i kolagenu 
rybiego. Działanie obecnych w preparacie wapnia i wi-
taminy D uzupełnia niezbędna do ich prawidłowego 
funkcjonowania witamina K2 MK-7. Suplement komple-
mentarny, bogaty w całą gamę minerałów i pierwiast-
ków, których organizm nie jest w stanie sam syntezo-
wać, a musi dostarczać w pożywieniu z zewnątrz.

Kwasy Omega 3
(DHA i EPA)

obniżenie poziomu szkodliwego choleste-
rolu LDL i trójglicerydów, podwyższenie 
korzystnego cholesterolu HDL • zmniej-
szenie krzepliwości krwi (ochrona pracy 
serca i układu krążenia) • prawidłowa pra-
ca mózgu • budowa błon komórkowych
• prawidłowe funkcje siatkówki oka • le-
czenie reumatoidalnego zapalenia stawów 
oraz chorób zwyrodnieniowych tkanki 
łącznej • działanie przeciwzapalne – pro-
filaktyka antynowotworowa

Witamina A
prawidłowy stan i funkcjonowanie skóry,
włosów i paznokci • optymalizacja wzro-
stu i rozwoju tkanki nabłonkowej • prawi-
dłowy proces widzenia • produkcja hormo-
nów • silny przeciwutleniacz • wzmocnienie 
układu odpornościowego • profilaktyka 
antynowotworowa

Witamina D
pozyskana z lanoliny z owczej wełny = 70% 
większa przyswajalność niż pochodzenia 
roślinnego • wspomaganie metabolizmu 
wapnia i fosforu • tworzenie kości i zę-
bów • regeneracja oraz prawidłowa praca 
mięśni (w tym sercowego) • wzmocnienie 
układu odpornościowego • wsparcie dzia-
łania systemu nerwowego

Witamina K2 MK-7
optymalizacja gospodarki wapniowej • prze-
kierowanie wapnia do kości, a nie do na-
czyń krwionośnych – zapobieganie ich 
wapnieniu • wzmocnienie masy kostnej

Minerały, pierwiastki śladowe
wapń*, molibden, fosfor, miedź, kobalt, sód, żelazo, potas, cynk, 
mangan, selen – niezbędne dla prawidłowych funkcji organizmu

Witamina E
„witamina młodości” • ochrona komórek 
przed wolnymi rodnikami • zapobiega-
nie tworzeniu się skrzepów w naczyniach 
krwionośnych • leczenie męskiej bezpłod-
ności • wchłanianie witaminy A

Kolagen rybi, peptydy 
kolagenu rybiego

regulacja procesów syntezy kolagenu i 
elastyny • lepsza regeneracja, gojenie się 
ran, złamań, kontuzji • zdrowy i piękny stan 
skóry, włosów, paznokci, dziąseł

Aminokwasy rybie
niezbędne w rozlicznych procesach za-
chodzących w organizmie, który nie jest 
w stanie ich sam syntezować, więc musi 
dostarczać z zewnątrz

wellu.eu

facebook.com/wellugroup

CO KRYJE KAPSUŁKA REVICOLL
OMEGA PLUS + VITAMIN K2 MK-7

KORZYŚCI
Z REGULARNEGO
STOSOWANIA REVICOLL
OMEGA PLUS + VITAMIN K2 MK-7

?

• działanie 
przeciwzapalne

• profilaktyka 
antynowotworowa

• piękna 
skóra, włosy, 
paznokcie

• wsparcie pracy mózgu
i układu nerwowego

• zapobieganie wahaniom
nastroju i stanom 

depresyjnym

• przyspieszenie
 gojenia ran
• działanie
 przeciwbakteryjne, 

przeciwgrzybicze

• wzmocnienie 
układu kostnego

i chrzęstnego
 • przyspieszenie

gojenia
złamań, kontuzji

ścięgien, stawów

• profilaktyka chorób serca i układu 
krążenia, zapobieganie wapnieniu 
naczyń krwionośnych

• wzmocnienie ścianek
 arterii, zmniejszenie
 ryzyka zakrzepicy
 i choroby
 wieńcowej

http://wellu.eu
http://facebook.com/wellugroup

