TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI
peptidy rybího kolagenu

ŘADA PEPTIDOVÝCH
NÁPOJŮ
S KOMPLEXEM
PEPTIDŮ RYBÍHO
KOLAGENU
A AMINOKYSELIN
S CELOU ŠKÁLOU
SLOŽEK SE ŠIROKÝM
SPEKTREM PRO
ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝCH
ÚČINKŮ

ZDRAVÍ
REGENERACE
REHABILITACE
KRÁSA
PREVENCE
A ZDRAVÍ
PROSPĚŠNÁ
VÝŽIVA

PEPTIDE Holistic DRINK

PEPTIDE Physio Sport DRINK

PEPTIDE Beauty DRINK

•
•
•
•

• regenerace a podpora chrupavčitých
a kostních tkání a kloubů
• podpora léčby úrazů a zranění
• jako nástroj na podporu rehabilitací

•
•
•
•

podpora imunitního systému
rychlejší rekonvalescence po překonání nemocí
prevence tvorby nádorů
zdraví pro celou rodinu

wellu.eu

facebook.com/wellugroup

krásné, silné, zdravé: kůže, vlasy, nehty
anti-aging účinky
syntéza kolagenu
péče o vzhled zevnitř

instagram.com/wellu_group

CS

PEPTIDE Holistic DRINK

PEPTIDE Physio Sport DRINK

30%

20%

Příchuť: výrazná, jemně pikantní

Příchuť: jemná višňová

CO OBSAHUJE?

CO OBSAHUJE?

VÝTAŽEK ZE ŠÍPKŮ
Standardizovaný
na 70% vitamínu C

KURKUMIN
Z KURKUMY

PIPERIN
Z ČERNÉHO PEPŘE

15%
Příchuť: jemná citrónová

CO OBSAHUJE?

VÝTAŽEK
Z ACEROLY
Standardizovaný
na 25% vitamínu C

BIOPEPTIDE
COMPLEX

PEPTIDE Beauty DRINK

VÝTAŽEK
Z ACEROLY
Standardizovaný
na 25% vitamínu C
VÝTAŽEK
Z BAMBUSU
Standardizovaný
na 70% křemíku

ZÁZVOR

BIOPEPTIDE
COMPLEX

VÝTAŽEK ZE ŠÍPKŮ
Standardizovaný
na 70% vitamínu C

VÝTAŽEK
Z ČERTOVA SPÁRU

GLUKOSAMIN

VÝTAŽEK
Z BAMBUSU
Standardizovaný
na 70% křemíku

CHONDROITIN

BIOPEPTIDE COMPLEX

VÝTAŽEK Z ACEROLY
Standardizovaný na 25% vitamínu C

VÝTAŽEK ZE ŠÍPKŮ
Standardizovaný na 70% vitamínu C

VÝTAŽEK Z BAMBUSU
Standardizovaný na 70% křemíku

PRO KOHO?

PRO KOHO?

PRO KOHO?

Ke každodenní podpoře
funkcí organismu celé
rodiny.

Pro ty, které trápí problémy s
pohyblivostí kloubů, po zraněních,
úrazech, během fyzioterapie; pro
seniory, sportovce a aktivní lidi.

Pro každého, jako každodenní
porce zdraví, k posílení imunity.
Zejména pro ty, kteří touží po
udržení krásného a mladistvého
vzhledu pleti, vlasů, nehtů; jako
péče o vzhled zevnitř.

Výrazná, jemně pikantní chuť zázvoru
a koření může být příliš intenzivní pro
děti a osoby s citlivější reakcí. Pijte
zředěné nebo s přídavkem
ovocné šťávy.

Nevhodné pro těhotné
a kojící ženy, osoby
trpící žaludečními
a dvanáctníkové vředy.

Jemná citrónová
příchuť – vhodné
i pro děti.

PEPTIDE Holistic DRINK
JAK TO FUNGUJE?
Podporuje činnost imunitního
systému. Posiluje odolnost
vůči infekcím, urychluje
rekonvalescenci po
překonání nemocí
Chrání před působením volných
radikálů. Pomáhá předcházet
vzniku nádorů
Zpomaluje procesy stárnutí.
Přispívá k redukci aktivity
enzymů zodpovědných za
stárnutí (metaloproteinázy)
Posiluje vlasy, kůži, nehty,
dásně, cévy a jiné orgány,
jejichž stavebním prvkem jsou
kolagenové bílkoviny
Má antibakteriální,
protizánětlivé
a analgetické
účinky
Posiluje kostru,
chrupavky a klouby.
Podporuje regeneraci
po operačních zákrocích
a úrazech

PEPTIDE Physio Sport DRINK
JAK TO FUNGUJE?

PEPTIDE Beauty DRINK
JAK TO FUNGUJE?

Analgetické
a protizánětlivé
účinky, zmírnění
bolesti kostí a kloubů

Podporuje
regeneraci
a syntézu kolagenu
a elastinu v těle

Podpora regenerace
chorobných změn
chrupavčitých tkání

Krásné,
silné
vlasy

Podpora regenerace
a syntézy kolagenu
a elastinu v organismu

Účinný proti akné,
protizánětlivé,
antibakteriální
a antivirové účinky,
rychlejší hojení ran

Zlepšení
pohyblivosti kloubů,
vyšší elasticita
chrupavčitých tkání
Antiartritické
a antirevmatické
účinky
Zpomalení procesů
stárnutí. Přispívá
k redukci aktivity enzymů
zodpovědných za stárnutí
(metaloproteinázy)

Anti-aging účinek,
předcházení
fotostárnutí pleti –
stop pigmentovým
skvrnám!
Krásná,
zdravá
pokožka
Pevné,
zdravé
nehty

Your personal distributor

wellu.eu

facebook.com/wellugroup

instagram.com/wellu_group

