
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Βελτιώνει την ενυδάτωση

• Βελτιώνει την υφή του δέρματος

• Υποστηρίζει την εμφάνιση πιο σφιχτού δέρματος

• Διατηρεί υγιές δέρμα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
30 x 15 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ
Καταναλώστε μια συσκευασία καθημερινά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Υδρολυμένο κολλαγόνο ιχθύος (νερό, υδρολυμένο 
κολλαγόνο ιχθύος (21,4%), συμπύκνωμα 
φρουτοχυμού [μήλου (Malus domestica), ασερόλας 
(Malpighia glabra)] (19,6%), γλυκαντική ουσία 
(ερυθριτόλη, γλυκοζίτες στεβιόλης), ρυθμιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ), βιταμίνη C (ασκορβικό 
νάτριο), L-ισολευκίνη, βιταμίνη Α (β-καροτένιο), 
συμπύκνωμα χυμού καρότου (Daucus carota 
L.), πυκνωτικό μέσο (πηκτίνη, κόμμι ακακίας), 
εκχύλισμα φρούτων γκότζι (Lycium barbarum 
L.), βελτιωτικό γεύσης (σταφύλι μοσχάτο, 
αβοκάντο), εκχύλισμα φύλλων πράσινου τσαγιού 
(Camellia sinensis L.), ψευδάργυρος (γλυκονικός 
ψευδάργυρος), γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη), 
συνένζυμο Q10, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), 
εκχύλισμα καρπών μαύρου πιππεριού (Piper 
nigrum), βιοτίνη (D-βιοτίνη).
Για αλλεργιογόνα, βλέπε συστατικά με έντονους 
χαρακτήρες.

Χωρίς γλουτένη  

Forever Marine Collagen™
Μια εύκολη και πιο βιοδιαθέσιμη μορφή κολλαγόνου.

Το κολλαγόνο είναι απαραίτητο στην καθημερινή μας περιποίηση. Και 
καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν κολλαγόνο, θέλουν 
έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε 
σταγόνα. Το Forever Marine Collagen™ είναι μια σύνθεση υψηλής 
συγκέντρωσης που χρησιμοποιεί μια επιστημονικά προηγμένη βάση 
θαλάσσιου κολλαγόνου που είναι πιο βιοδιαθέσιμη και διασπάται εύκολα 
από τον οργανισμό σε σύγκριση με άλλες μορφές.

Επιτέλους, ένα θαλάσσιο κολλαγόνο που έχει υπέροχη γεύση! Το 
Forever Marine Collagen™ έχει γεύση μούρων και μπορείτε να το 
καταναλώσετε απευθείας από το φακελάκι. Δεν θα μπορούσε να είναι 
πιο εύκολο να ενισχύσετε την ενυδάτωση και να βελτιώσετε την υφή 
διατηρώντας υγιή όψη του δέρματος από μέσα προς τα έξω.

Εκτός από το θαλάσσιο κολλαγόνο, προσθέσαμε επίσης εκχύλισμα 
μαύρου πιπεριού που είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό μαζί με βιταμίνη C, 
goji berry και εκχύλισμα πράσινου τσαγιού για να προστατέψετε το 
δέρμα σας και να καταπολεμήσετε τις ελεύθερες ρίζες. Το Forever 
Marine Collagen™ περιέχει ψευδάργυρο και βιοτίνη που συμβάλλουν σε 
υγιές δέρμα, νύχια και μαλλιά.

Ο ψευδάργυρος συνδυάζεται επίσης τέλεια με το κολλαγόνο, επειδή και 
τα δύο συστατικά έχουν αποδειχθεί ότι υποστηρίζουν τους συνδετικούς 
ιστούς, τις αρθρώσεις και το δέρμα.

Αν θέλετε να προσθέσετε κολλαγόνο στην καθημερινή σας περιποίηση 
ομορφιάς, μην πάρετε απλώς οποιοδήποτε προϊόν από το ράφι ενός 
καταστήματος. Επιλέξτε την πιο αποτελεσματική, βιοδιαθέσιμη μορφή με 
το Forever Marine Collagen™.

Forever Marine Collagen™

#613

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Forever Marine Collagen
An easy, more bioavailable form of collagen.

Collagen is quickly becoming a must-have for any daily skincare 

routine. And as more people implement collagen, they want a more 

efficient way to get the most out of every drop. Forever Marine 

Collagen™ is a highly concentrated liquid formula that uses a 

scientifically advanced marine collagen base that is more bioavailable 

and easily broken down by the body when compared to other forms. 

Finally, a marine collagen that tastes great! Forever Marine Collagen™ 

has a tart, berry flavor that you can conveniently drink right from the 

sachet. It couldn’t be easier to promote skin hydration and texture, and 

maintain healthy-looking skin from the inside out. 

In addition to marine-based collagen, we also added black pepper 

extract for a powerful antioxidant along with vitamin C, goji berries 

and green tea extract to help protect your skin and fight free radicals. 

Forever Marine Collagen™ delivers zinc and biotin to play a role in 

healthy skin, nails and hair.

Zinc also pairs perfectly with collagen because both ingredients have 

been shown to support the maintenance of connective tissues in the 

joints and skin. 

If you’re looking to add collagen to your daily skincare and beauty 

routine, don’t just grab any product off the store shelf. Choose the 

more efficient, bioavailable form with Forever Marine Collagen™. 

FAST FACTS
• Helps improve skin’s hydration

• Helps improve skin’s texture

• Supports appearance of firmer skin 

• Helps maintain healthy skin

CONTENTS
30 x 0.5 FL. OZ. 15 mL

DIRECTIONS
Drink one sachet daily. 

INGREDIENTS 

Forever Marine Collagen 
#613

Gluten Free

NUTRITIONALS


