


Multifunkcyjny preparat istotnie wspierający 
funkcjonowanie układu naczyniowo-krwionośnego 
oraz systemu kostnego i chrzęstnego. 

Przyczynia się do przyspieszenia procesów 
regeneracji złamań, kontuzji, gojenia się ran. 

Wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego. 
Pozytywnie wpływa na stan skóry, włosów, 
paznokci.

REVICOLL MAX OMEGA PLUS+ K2MK7



Suplement komplementarny, w 100% naturalnego pochodzenia, bogaty w całą gamę 
synergicznie współdziałających minerałów i pierwiastków śladowych, których organizm
nie jest w stanie sam syntezować, a musi dostarczać w pożywieniu z zewnątrz. 



Przyspieszenie gojenia ran. Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze

Profilaktyka chorób serca i układu krążenia, zapobieganie wapnieniu naczyń 
krwionośnych. Wzmocnienie ścianek arterii, zmniejszenie ryzyka zakrzepicy 
i choroby wieńcowej

Wsparcie pracy mózgu i układu nerwowego.
Zapobieganie wahaniom nastroju i stanom depresyjnym

Wzmocnienie układu kostnego i chrzęstnego. Przyspieszenie gojenia 
złamań, kontuzji ścięgien, stawów. Profilaktyka osteoporozy

Wsparcie odporności. Działanie przeciwzapalne. 
Profilaktyka antynowotworowa

Piękna skóra, włosy, paznokcie



Nowa formuła preparatu 
to ponad 25% większa zawartość oleju rybiego, a co za tym idzie -
zwiększone stężenie niezbędnych dla zdrowia kwasów 
tłuszczowych Omega 3. 



Nowa formuła preparatu
Jedna kapsułka Revicoll MAX to 400 mg oleju rybiego, 
który zawiera aż 240 mg Omega 3 (DHA i EPA) - długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych, należących do niezbędnych nienasyconych 
kwasów NNKT.

Jedna kapsułka 
Revicoll MAX zawiera:

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



Komplementarny i kompletny

Zawiera pełen zestaw rozpuszczalnych w tłuszczach 
witamin A, D, E, K oraz niezbędną do ich prawidłowego 
przyswajania „kroplę tłuszczu” w postaci oleju rybiego. 

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

* (RWS) Dzienne referencyjne wartości spożycia dla dorosłych 

Jedna kapsułka Revicoll MAX zawiera:

Witamina K w postaci K2 MK-7 umożliwia prawidłowe
wchłanianie duetu witaminy D oraz wapnia.



Komplementarny i kompletny

Revicoll MAX to doskonałe źródło aminokwasów, 
peptydów i kolagenu rybiego, jak również wapnia
ze świetnie przyswajalnego źródła, jakim są ości rybie.

Bogaty w całą gamę synergicznie współdziałających 
minerałów i pierwiastków śladowych, niezbędnych dla 
zachowania prawidłowych funkcji organizmu.



60 kapsułek
199 PLN

14 P




