
Maricol™ Collagen Premium är unik på marknaden 
då det är ren råvara som ger en hög dos kollagen
till en låg kostnad. 

Varför ska jag välja Maricol™ Collagen?

Kollagen typ 1 är ett naturligt protein som 
�nns i kroppen och utgör den största delen av 
kroppens strukturella uppbyggnad. Du hittar 
kollagen i bindväv, hud, ben, senor, men även i 
leder, ligament, organ, brosk, muskelvävnad, 
hår och naglar.  

När vi åldras så minskar kollagenet, huden blir 
mindre elastisk, vi får rynkor etc. Maricol™ 
Collagen hjälper därför huden, lederna och 
brosket i din kropp att återställa och bibehålla 
sina funktioner. Den unika strukturen på amino-
syrorna som �nns i Maricol™  Collagen är 
mycket gynnsamt för hud och leder. Produkten 
är fri från purin och passar därför även 
personer med gikt.

Den mest naturliga produkten 
för kroppens åldrande. 

Blended Premium 
C-vitamin & jordgubbsmak

Maricol™ Collagen pure Premium 
är 100% marint kollagen. Den är 
ren råvara utan bindemedel eller 
andra tillsatser som i till exempel 
tabletter. Ett alternativ även för 
den som har svårt att svälja tablet-
ter och kapslar. Pure Premium är 
relativt lukt- och smakfri. 

Pure Premium
100% rent kollagen

FÖR DIN HUD - DINA LEDER - DIN STYRKA

Maricol™ Collagen

Marint kollagen har den högsta biotillgänglighe-
ten och blir mer e�ektivt jämfört med andra källor 
till kollagen. Även storleken på själva kollagen-
molekylen är noga utvald för bästa upptag. Läs mer 
i vår broschyr om kliniska studier gjorda på Maricol™ 
collagen.

Vårt kollagen tillverkas och förädlas av i vårt tycke 
världens bästa kollagenproducent. Till Maricol™ 
Collagen väljer vi endast premiumklass, alltså den 
bästa kvaliteten av hydrolyserat 
mikrogranulatkollagen som 
vetenskapen har tagit fram. 

Maricol™ Collagen blended Premium 
har samma egenskaper som ovan 
men med en naturlig smak av jord-
gubb. Den har även C-vitamin som 
bidrar till en normal kollagenbild-
ning. Produkten innehåller inget 
socker men lite stevia.

Innehåller dosskopa

Innehåller dosskopa


