


Multifunkční přípravek, který významně podporuje
fungování oběhové soustavy, a také kostí
a chrupavek.

Podporuje normální fungování nervové soustavy. 
Přispívá k urychlení regenerace zlomenin, úrazů, 
hojení ran. 

Pozitivně ovlivňuje stav pokožky, vlasů a nehtů.

REVICOLL MAX OMEGA PLUS+ K2MK7



Doplněk stravy je komplementární, 100% přírodního původu, obsahuje bohatou škálu
synergicky působících minerálních látek a stopových prvků, které tělo nedokáže syntetizovat
samo, a proto je musí získávat zvenčí, ze stravy.



Urychlení hojení ran. Antibakteriální a antimykotický účinek

Prevence onemocnění srdce a oběhového systému, brání vápenatění cév. 
Posiluje stěny tepen, čímž se snižuje riziko vzniku trombózy a ischemické
choroby srdeční

Podpora činnosti mozku a nervové soustavy. Obrana proti výkyvům nálady
a depresivním stavům

Posílení kosterní soustavy a chrupavek. Urychluje hojení zlomenin, 
poranění šlach, kloubů. Prevence osteoporózy

Podpora imunitního systemu. Protizánětlivý účinek. 
Prevence proti rakovině

Krásná pleť, vlasy, nehty



Nová formule přípravku
obsahuje ještě o 25% více rybího oleje, a tedy - zvýšenou koncentraci
Omega 3 mastných kyselin nezbytných pro zdraví.



Jedna tobolka
Revicoll MAX obsahuje:

240 mg Omega 3:
/ 144 mg EPA 
/ 96 mg DHA

Nová formule přípravku

Jedna tobolka přípravku Revicoll MAX obsahuje 400 mg rybího oleje, a to je 
až 240 mg Omega 3 (DHA a EPA) - mastných kyselin s dlouhým řetězcem,
které patří k esenciálním nenasyceným mastným kyselinám.



Komplementární a kompletní

Obsahuje kompletní sadu vitamínů A, D, E, K rozpustných
v tucích a „kapku tuku” v podobě rybího oleje, nezbytnou
pro jejich normální absorpcji.

/ Vitamín A 400 μg (50% RHP*)
/ Vitamín D 50 μg (1000% RHP*) 
/ Vitamín E 6 mg (50% RHP*) 
/ Vitamín K 50 μg (67% RHP*)

*(RHP) Referenční hodnoty příjmu

Jedna tobolka Revicoll MAX obsahuje:

Vitamín K ve formě K2 MK-7 umožňuje správnou
absorpci vitaminu D a vápníku.



Komplementární a kompletní

Revicoll MAX je bohatým zdrojem aminokyselin, peptidů, 
rybího kolagenu a vápníku z dobře vstřebatelného zdroje 
rybích kostí.

Obsahuje bohatou škálu synergicky působících minerálních
látek a stopových prvků - jsou nezbytné pro udržení
normálních funkcí těla.



60 tobolek
1300 Kč /49,75 €
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