
• Aromă naturală de zmeură

• 3000mg Colagen Hidrolizat I, III Verisol®

• 100mg Acid Hialuronic
• 300mg Vitamina C; Vitamina E, Zinc și L-metionină
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Peptide din colagen bovin/porcin hidrolizat, de tip I și III Verisol®, vitamina C (acid L-ascorbic), acid hialuronic (hialuronat 
de sodiu), colorant natural (antocianin-extract din morcov negru), L-metionină, aromă naturală de zmeură, zinc (oxid de 
zinc), glicozide steviolice (îndulcitor natural), vitamina E (acetat de DL-alfa-tocoferil).

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor sub 3 
ani și persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, 
utilizarea se face doar la recomandarea specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. Deoarece 
produsul conţine ingrediente naturale, pot exista variaţii privind culoarea, mirosul sau aspectul de la un lot la altul.

Mod de utilizare
Doza zilnică: 1 plic pe zi, de preferat dimineaţa. Peste conţinutul unui plic se adaugă 100 ml apă, suc sau ceai și se 
amestecă energic. Poate fi adăugat și în băuturi tip shake sau smoothies.
Doza maximă: 2 plicuri pe zi, odată sau fracţionat. Peste conţinutul plicurilor se adaugă 100-200 ml apă, suc sau ceai și 
se amestecă energic. Poate fi adăugat  și în băuturi tip shake sau smoothies.
Pentru rezultate optime este recomandată o cură de minimum 3 luni. 

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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Producător/ Deţinător notificare: Alevia SRL, str. Ana Ipătescu, nr. 9, Fălticeni, 
Suceava, tel./fax (0230) 544 789, office@alevia.com.ro, www.alevia.com.ro. 
Notificat de CRSP Iași. Notificare nr. AD 1843/18.08.2021  

Produse fabricate în sistem de management al calităţii:

L-metionină
Zinc
Vitamina E

Cantitate/plic
30mg
10mg

3mg

%VNR

25*
100*

Informaţii nutriţionale

Colagen
Vitamina C
Acid hialuronic

*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011

Cantitate/plic
3000mg

100mg

%VNR

375*300mg

plicuri a 3,52g20 Supliment alimentar 
cu îndulcitor natural ℮70,4g

Greutate netă:

Formulă complexă pe bază de Colagen, acid hialuronic, L-metionină,
Vitamina C, E și Zinc:
• Formulă naturală, nu conţine organisme modificate genetic
• Ajută la hidratarea pielii
• Ajută la redarea fermităţii, elasticităţii și luminozităţii pielii
• Colagenul intră în componenţa pielii, părului, unghiilor, mușchilor, cartilajelor

articulare, discurilor intervertebrale, oaselor și tendoanelor
• Acidul hialuronic este o substanţă prezentă în mod natural în corpul uman,

componentă cheie a ţesutului conjuctiv și epitelial
• Vitamina C contribuie la formarea colagenului pentru funcţionarea normală a 

pielii, a ligamentelor și a sistemului osos; contribuie la regenerarea formei reduse
a vitaminei E 

• Zincul contribuie la menţinerea sănătăţii pielii, părului și unghiilor
• Vitaminele C, E și Zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului 

oxidativ
• L-metionina este un aminoacid esenţial, ce nu poate fi produs în organism și

se obţine exclusiv prin aport extern 

Peptidele Bioactive din Colagen Hidrolizat I, III Verisol®

asigură:
• Absorbţie rapidă în organism, parţial în

formă intactă
• Asimilare în ţestul cojunctiv
• Stimulare de fibroblast pentru producerea

de colagen, echilibrând ceea ce se pierde
prin îmbătrânire și influenţele mediului
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