
  

 
Hidrolize Balık Kollajen,Hyaluronik Asit ve Koenzim Q10 İçeren Takviye Edici Gıda 

 
EVASANTE BEAUTY Nedir? 

 

EVASANTE BEAUTY, hidrolize balık kollajen peptitleri içeren, suyla karıştırılarak içilen toz formunda günlük kollajen takviyesidir. 

Hyaluronik Asit, C vitamini ve Koenzim Q10 ile zenginleştirilmiş olan Evasante Beauty, cildin ihtiyacı olan sağlığı ve nemi günlük 

olarak sağlar. 

Cilt sağlığını korumak ve iyileştirmek isteyenler, yaşlanmaya ve çevresel faktörlere bağlı cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalanlar, 

yaşlanmaya bağlı olarak cilt ve el üzerinde oluşan kahverengi lekelerin yayılmasını azaltmak isteyenler, hassas ve kuru cilt yapısına 

sahip olanlar, ciltte elastikiyet kaybı yaşayanlar,tırnaklarda kırılma, soyulma, yavaş uzama gibi problemler yaşayanlar, alkol ve sigara 

kullanımına bağlı olarak cilt, saç ve tırnaklarında kalite kaybı olanlar takviyeden fayda görebilir. 

 

Önemli EVASANTE BEAUTY Bileşenleri ve Fonksiyonları: 

 

Hidrolize Balık Kollajeni: Balık derisinden üretilir ve ağırlıklı olarak Tip 1 ( cilt )ve Tip 3 kollajen içerir. Balık kollajeninin biyo 

yararlılığı sığır kollajenine göre 1,5 kat daha fazadır. Çok daha kolay ve hızlı sindirilebilir. Ayrıca balık kollajeni, kolesterol, şeker ve 

yağ içermez. Düzenli kullanımda, karakter çizgileri, dudak üzerindeki sigara kullanımına bağlı çizgiler, ağız köşesindeki kukla çizgiler, 

alındaki endişe çizgileri, göz köşelerindeki kaz ayakları, burun kenarından ağzın köşesine kadar uzanan derin gülümseme çizgileri, yanak 

çöküntüleri üzerinde olumlu etkileri gösterilmiştir. 

 

Hyaluronik Asit: Tüm vücut dokularında bulunan ve yaşamsal aktiviteleri gerçekleştiren bir asittir. Cildin yaşlanmasını engellemek için 

hyalüronik asit seviyesini düzende tutmak önemlidir. Hyalüronik asit  cildin nem dengesini düzenler, böylece cildi pürüzsüz ve esnek 

tutmaya yardımcı olur. Doku onarımı ve cilt yenileme özelliği ile anti-aging (yaşlanma karşıtı) bir etkiye sahiptir. 

 

Koenzim Q10: Koenzim Q10, yaşın ilerlemesi ile oluşum hızı artan serbest radikallerin neden olduğu, hücreleri yaşlandıran oksidatif 

hasara karşı etkili olan, güçlü bir anti-oksidan olmasıyla erken yaşlanmaya karşı koruma sağlar. Cilt hücresi aktivitesini uyararak cildi 

gençleştirir. 

 

EVASANTE BEAUTY Bileşenleri  

 

Etken Madde 
Günlük 1 Saşe İçin Alınan 

Miktar 

Hidrolize Balık Kollajen Peptit Tip 1 & 3 10000 mg 

Vitamin C 250 mg 

Hyaluronik Asit 100 mg 

Çinko 10 mg 

Vitamin B3 7 mg 

Vitamin E 6 mg 

Koenzim Q10 5 mg 

Vitamin B5 3 mg 

Vitamin B7 2000 µg 

Bakır 2000 µg 

Vitamin B6 0,7 mg 

Selenyum 55 µg 

             

 

Kullanım Şekli: Yetişkinler içindir. Günde 1 kez 1 saşenin 200 ml. su ile karıştırılarak içilmesi tavsiye edilir. Uyarılar: Tavsiye edilen 

günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. 

Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması 

durumunda doktorunuza danışınız. 

Saklama Koşulları: Serin ve kuru bir yerde saklayınız. Ambalajı açılmış ürünleri satın almayınız. Ambalaj üzerindeki son kullanma 

tarihine uyunuz. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayınız. 

Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 006929-31.12.2019 

Ticari Takdim Şekli: 30 saşe  


