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Piękna Skóra z Koenzymem Q10 

S0002 | 60 kaps. 

 

OPIS PRODUKTU 

SOUVRE PIĘKNA SKÓRA Z KOENZYMEM Q10  jest suplementem diety o unikalnym składzie.  Poza 

wyjątkowym składnikiem - koenzymem Q10 - zawiera mikronizowane algi, liofilizat trzeciorzędowego 

kolagenu rybiego oraz naturalny tokoferol - witaminę E, w postaci octanu D-ά-tokoferylu 

pozyskiwanego z ziaren soi. SOUVRE PIĘKNA SKÓRA Z KOENZYMEM Q10  zawiera składniki odżywcze 

pochodzenia naturalnego, w tym: kolagen, witaminę E oraz jod. Jod pomaga zachować prawidłowe 

funkcjonowanie tarczycy i układu nerwowego oraz zdrową skórę, a witamina E wspiera ochronę 

komórek przed stresem oksydacyjnym. Jest to jeden z niewielu, wytwarzany obecnie suplement diety, którego wsad 

proteinowy (kolagen) pozyskano wyłącznie na drodze liofilizacji hydratu kolagenu, wyizolowanego bezpośrednio ze skór 

rybich. Mieszanina sporządzona z powyższych składników zamykana jest w kapsułki z żelatyny rybiej. Gotowe kapsułki 

pakowane są w plastikowe buteleczki, a następnie w kartoniki stanowiące opakowania handlowe. 

 SKŁAD 

Kolagen rybi liofilizowany z cytryną (żel kolagenowy, liofilizowana cytryna w proszku), algi (Fucus vesiculosus - morszczyn 

pęcherzykowaty), koenzym Q10, kapsułka żelatynowa (żelatyna rybia, barwnik - dwutlenek tytanu), witamina E (octan D-ά-

tokoferylu) z nasion soi. 

  SKŁADNIKI AKTYWNE 

KOLAGEN: jest najważniejszym białkiem w organizmie ludzkim i głównym składnikiem tkanki łącznej. Odpowiada m.in. 

bezpośrednio za kondycję skóry. Wytwarzany jest i serwisowany przez komórki wytwórcze: fibroblasty i chondrocyty.  

Stan kolagenu ustrojowego wyznacza wiek biologiczny człowieka, co najłatwiej zaobserwować można na podstawie zmian 

wyglądu skóry. Kolagen stanowiący główny składnik SOUVRE PIĘKNA SKÓRA Z KOENZYMEM Q10 jest liofilizatem unikalnego 

w skali światowej hydratu tropokolagenu ze skór rybich. Bioprzyswajalny kolagen zawarty w SOUVRE PIĘKNA SKÓRA Z 

KOENZYMEM Q10  dostarcza peptydy, wolne aminokwasy i hydroksyaminokwsasy, w tym hudroksyprolinę, której zawartość 

w tym liofilizowanym białku sięga wartości 11%. 

KOENZYM Q10: to substancja o charakterze witaminy występująca naturalnie w organizmie człowieka, która bierze udział w 

procesie wytwarzania energii w każdej żywej komórce. Związek ten jest ważny dla funkcjonowania całego organizmu, 

szczególnie dla narządów, które cechuje największa intensywność przemiany materii, tj. serce, mięśnie, wątroba i nerki. 

Substancja należy do grupy silnych antyoksydantów, które wpływają na elastyczność naczyń krwionośnych. Z wiekiem poziom 

koenzymu Q10 w organizmie zmniejsza się, dlatego tak ważne jest jego uzupełnianie. W połączeniu z witaminą E ten cenny 

składnik zapobiega rozpadowi włókien kolagenowych. 

WITAMINA E: występuje w wielu suplementach diety, ponieważ jest najlepiej poznanym i bardzo skutecznym 

antyutleniaczem. Działanie syntetycznej witaminy E jest w porównaniu do pozyskiwanej z naturalnych źródeł bardzo słabe. W 

SOUVRE PIĘKNA SKÓRA Z KOENZYMEM Q10  zastosowano octan Dalfatokoferylu – formę witaminy E otrzymywaną ze źródła 

naturalnego jakim są ziarna soi i wykazującą wysoką aktywność biologiczną. O wyborze witaminy E do składu SOUVRE PIĘKNA 
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SKÓRA Z KOENZYMEM Q10 zadecydowały jej właściwości. Witamina E chroni przed degeneracją najważniejszy bastion 

młodości i witalności – kod genetyczny komórek skóry – DNA. Z tego też względu witamina ta uznawana jest za istotny 

czynnik hamujący proces starzenia się. 

GLONY MORSKIE (Fucus vesiculosus): pozyskiwane są z czystych wód Archipelagu Brehat u wybrzeży Francji.  

Algi wykorzystane w produkcji naszego suplementu diety nie zostały wybrane do składu SOUVRE PIĘKNA SKÓRA Z 

KOENZYMEM Q10 spośród wielu ekstraktów roślinnych przypadkowo. Zawierają one wysoką zawartość jodu, który występuje 

w algach morskich naturalnie i który najważniejsze swoje zadanie spełnia jako składnik strukturalny hormonów tarczycy i 

pomaga w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Ponadto jod wpływa na utrzymanie właściwej struktury skóry. Rola jodu jest 

również ważna do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. 

DZIAŁANIE 

• Kolagen pielęgnuje skórę od wewnątrz, czyniąc ją elastyczną i sprężystą, 

• Koenzym Q10 stymuluje regenerację naskórka i spowalnia proces starzenia. 

• Kolagen pomaga w utrzymaniu prawidłowej struktury skóry, 

• Witamina E wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, 

• Jod pomaga zachować prawidłowe funkcjonowanie tarczycy i układu nerwowego oraz zdrową skórę. 

SKŁADNIKI 

Składniki 2 kapsułki 

Liofilizowany kolagen rybi z cytryną 380 mg 

Witamina E 

(ekwiwalent alfa – tokoferolu) 
12 mg (100%*) 

Algi Fucus vesiculosus  

w tym jod 

200 mg  

90 µg (60%*) 

Koenzym Q10  40 mg 

 

* Referencyjna Wartość Spożycia 
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ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE 

2 kapsułki dziennie w trakcie posiłku. Nie przekraczaj porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą 

być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla 

utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 

Korzystny deklarowany efekt osiągniesz przy spożyciu 2 kapsułek dziennie. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Najlepiej 

spożyć przed końcem (mm/rrrr). Zobacz na spodzie opakowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


