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REVIVE COLLAGEN 
BEAUTY 

 
Voor een stralende veerkrachtige huid 

 
 

Beschrijving 
  Regenererend en verjongend voor huid 
  Goed voor spieren, zenuwen en gezonde botten 
  Verbetert gewrichtsaandoeningen en spierblokkades 
  Sneller herstel bij wonden, revalidatie, chirurgische ingrepen, … 
 
Samenstelling  

– Collageen is een ‘lijmvormend’ eiwit dat de huid 
verstevigt en haar veerkracht en souplesse geeft. 
Het is een belangrijk onderdeel van het 
bindweefsel dat de huidtonus bepaalt. Vanaf een 
jaar of 30 vormen zich door de afname van 
collageen in de huid steeds meer rimpels en 
lijntjes, dit proces wordt nog versneld door 
luchtverontreiniging, roken en alcohol. 
 
Welke soort collageen? Gehydrolyseerd marine collageen is vrijwel identiek aan menselijk 
collageen en daarom zowat de enige vorm van collageen die opneembaar is. Marine 
collageen vult het eigen collageen aan, stimuleert de natuurlijke productie van collageen en 
daarmee het regeneratieproces van uw huid. 
 

– Magnesium is een belangrijk ingrediënt voor het lichaam en is verantwoordelijk voor een 
heleboel chemische reacties in het lichaam. Het is essentieel voor de spieren, herstelt de 
slaap en vermindert vermoeidheid.  
 

– Bambusa arundinacea R. / Bamboe bevat tabashir, tabashir is een grote bron van silicium. 
Silicium is een belangrijk bestanddeel in het bindweefsel, in de botten en de huid. Het zorgt 
voor een soepele huid en het is noodzakelijk bij de opname van calcium. Bovendien 
stimuleert het ons immuunsysteem en vertraagt het verouderingsproces. 

 
– Vitamine C helpt bij de productie en bewaring van collageen in het bindweefsel, het 

beenderenstelsel, de huid en haarvaten. Wonden gaan sneller helen en vit C heeft een 
sterke antioxiderende werking.  

 
– Hyaluronzuur is de 

belangrijkste polysacharide in 
de dermis. Het revitaliseert 
nieuwe huidcellen zodat de 
huid mooi, soepel en gevoed 
blijft. Met ouder worden, 
vermindert de aanmaak van  hyaluronzuur in de dermis dus is het maar al te belangrijk 
deze weer aan te vullen.  

 
– Zink is het meest belangrijke mineraal in ons lichaam samen met ijzer. Het is aanwezig in 

elke cel in ons lichaam en is noodzakelijk voor het immuunsysteem, het cognitieve systeem, 
ons metabolisme, onze botten en voor gezonde ogen. Zink helpt mee in de celregeneratie 
van beschadigd bindweefsel. Zink verbetert de huid-, haar- en nagelkwaliteit. Beschermt 
tegen oxidatieve stress. 

 
– Seleen beschermt het lichaam tegen zware metalen die schadelijk zijn en werkt tegen 

oxidatieve stress. Het mineraal is goed voor haar en nagels. Versterkt het immuunsysteem 
en draagt bij tot de normale werking van de schildklier. 
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Samenstelling per 10g 
 
Collageen     9000 mg  
Magnesium   375 mg  
Bambusa arundinacea R. / Bamboe       200 mg  
Vitamine C     80 mg   
Hyaluronzuur / Acide 15 mg  
Zink 10 mg  
Seleen / Selenium 55 mg  
 
 
 
 
Goed om te weten: De huid veroudert door het minder aanmaken van bepaalde eiwitten en zuren. 
Om een jonge huid te behouden is het aan te raden om met de juiste hoeveelheid vitaminen, 
mineralen en eiwitten de celvernieuwing te stimuleren. 
Natuurlijke lifting van binnenuit? Gebruik in combinatie met BioSil voor een optimale werking.  
 
Revive poeder heeft bovendien een heel aangename citrussmaak! 
 
Contra-indicatie: Geen. Voorzorgsmaatregel: niet tijdens zwangerschap of borstvoeding 
 
Gebruiksaanwijzing: 2 maatlepeltjes van het product (10g) gemengd in een glas water 
 
Vorm & Inhoud: Pot met 300g poeder (30 doses) 
 
 
 
 
  


