TAJOMSTVO DLHOVEKOSTI
peptidy rybieho kolagénu

LÍNIA PEPTIDOVÝCH
NÁPOJOV
S KOMPLEXOM
PEPTIDOV RYBIEHO
KOLAGÉNU
A AMINOKYSELÍN
S CELOU ŠKÁLOU
ZLOŽIEK SO ŠIROKÝM
SPEKTROM ZDRAVIU
PROSPEŠNÝCH
ÚČINKOV

PEPTIDE Holistic DRINK
•
•
•
•

podpora imunitného systému
rýchlejšia rekonvalescencia po prekonaní chorôb
prevencia tvorby nádorov
zdravie pre celú rodinu

ZDRAVIE
REGENERÁCIA
REHABILITÁCIA
KRÁSA
PREVENCIA
A ZDRAVIU
PROSPEŠNÁ
VÝŽIVA

PEPTIDE Physio Sport DRINK PEPTIDE Beauty DRINK
• regenerácia a podpora chrupavkového
a kostného tkaniva a kĺbov
• podpora liečby úrazov, zranení
• ako nástroj na podporu rehabilitácie

wellu.eu

facebook.com/wellugroup

•
•
•
•

krásne, silné, zdravé: koža, vlasy, nechty
anti-ageing účinok
syntéza kolagénu
starostlivosť o vzhľad zvnútra

instagram.com/wellu_group

SK

PEPTIDE Holistic DRINK

PEPTIDE Physio Sport DRINK

30%

20%

Výrazná, jemne pikantná príchuť

Jemná višňová príchuť

ČO OBSAHUJE?

ČO OBSAHUJE?

KURKUMÍN
Z KURKUMY

VÝŤAŽOK ZO ŠÍPKY
Štandardizovaný
na 70% vitamínu C

PIPERÍN
Z ČIERNEHO KORENIA

15%
Jemná citrónová príchuť

ČO OBSAHUJE?

VÝŤAŽOK
Z ACEROLY
Štandardizovaný
na 25% vitamínu C

BIOPEPTIDE
COMPLEX

PEPTIDE Beauty DRINK

VÝŤAŽOK
Z ACEROLY
Štandardizovaný
na 25% vitamínu C
VÝŤAŽOK
Z BAMBUSU
Štandardizovaný
na 70% kremíka

ZÁZVOR

BIOPEPTIDE
COMPLEX

VÝŤAŽOK
Z BAMBUSU
Štandardizovaný
na 70% kremíka

VÝŤAŽOK ZO ŠÍPKY
Štandardizovaný
na 70% vitamínu C

VÝŤAŽOK Z ČERTOVHO
PAZÚRA

GLUKOZAMÍN

CHONDROITÍN

BIOPEPTIDE COMPLEX

VÝŤAŽOK Z ACEROLY
Štandardizovaný na 25% vitamínu C

VÝŤAŽOK ZO ŠÍPKY
Štandardizovaný na 70% vitamínu C

VÝŤAŽOK Z BAMBUSU
Štandardizovaný na 70% kremíka

PRE KOHO?

PRE KOHO?

PRE KOHO?

Na každodennú podporu
funkcií organizmu pre
celú rodinu.

Pre tých, ktorých trápia problémy
s pohyblivosťou kĺbov, po zraneniach,
úrazoch, počas fyzioterapie; pre
seniorov, športovcov a aktívnych ľudí.

Pre každého, ako každodenná porcia
zdravia, na posilnenie iimunity.
Najmä pre tých, ktorí si túžia udržať
krásny, mladistvý vzhľad pleti, vlasov,
nechtov; ako starostlivosť o vzhľad
zvnútra.

Výrazná, jemne pikantná chuť
zázvoru a korenia môže byť príliš
intenzívna pre deti a osoby s citlivým
podnebím. Pite zriedené alebo
s prídavkom ovocnej šťavy.

Nevhodné pre tehotné a kojace
ženy, osoby trpiace žalúdočnými
a dvanástorníkovými vredmi.
Jemná višňová príchuť.

Jemná citrónová
príchuť – vhodné
aj pre deti.

PEPTIDE Holistic DRINK
AKO TO FUNGUJE?
Podporuje činnosť imunitného
systému. Posilňuje odolnosť
voči infekciám, urýchľuje
rekonvalescenciu po
prekonaní chorôb
Chráni proti pôsobeniu
voľných radikálov. Pomáha
predchádzať vzniku nádorov
Spomaľuje procesy starnutia.
Prispieva k redukcii aktivity
enzýmov zodpovedných za
starnutie (metaloproteináz)
Posilňuje vlasy, kožu, nechty,
ďasná, cievy a iné orgány,
ktorých stavebným prvkom
je bielkovina kolagénu
Má antibakteriálny,
protizápalový
a analgetický účinok
Podporuje
regeneráciu
po operačných
zákrokoch, úrazoch

PEPTIDE Physio Sport DRINK
AKO TO FUNGUJE?

PEPTIDE Beauty DRINK
AKO TO FUNGUJE?

Analgetický,
protizápalový účinok,
zmiernenie bolesti
kostí a kĺbov

Podpora
regenerácie a syntézy
kolagénu a elastínu
v tele

Podpora regenerácie
chorobných zmien
chrupavkového tkaniva

Krásne,
pevné
vlasy

Podpora regenerácie
a syntézy kolagénu
a elastínu
v organizme

Účinný proti akné,
protizápalové,
antibakteriálne
a antivírusové účinky,
rýchlejšie hojenie rán

Zlepšenie pohyblivosti
kĺbov, vyššia elasticita
chrupavkového
tkaniva
Antiartritický
a antireumatický
účinok
Spomalenie procesov
starnutia. Prispieva
k redukcii aktivity
enzýmov zodpovedných
za starnutie
(metaloproteináz)

Anti-aging
účinok, prevencia
fotostarnutia pleti
– stop pigmentovým
škvrnám!
Krásna,
zdravá
pokožka
Pevné,
zdravé
nechty

Your personal distributor

wellu.eu

facebook.com/wellugroup

instagram.com/wellu_group

