
Lab llegaards Kollagen S
Kollagen er nærende og helbredende
 

Kollagen er det protein vi har mest af i kroppen
mængder i vores blodkar, brusk, øjne og tarmvægge
vores evne til at lave nok kollagen. Mangel på kollagen ses bl.a. ved rynket hud, led og sener der mister deres 
elasticitet. Mangel på kollagen er også sat i for
 

Knogler et stort indhold af mineraler og essentielle aminosyrer
viser indhold af kollagen og 20 forskellige essentielle aminosyrer, som er byggesten til 
hjælper med at danne bindevæv og understøtter fordøjelsesfunktion, immunitet og hjernesundhed.
 
Labøllegaard Kollagen Suppe gavner hele din krop fra tarm til hjerne
 

1. Beskytter Led 
Kollagen Suppe er en af verdens bedste kilde
knogler og knoglemarv. Når vi bliver ældr
 

2. Godt for tarmen 
Undersøgelser viser, at gelatine (som udvindes ved fremstilling af 
styrken i tarmslimhinden og bekæmpe følsomhed 
fordøjelseskanalen. Fordi aminosyrerne i kollagen 
kollagen understøtte en sund fordøjelsesfunktion.
Kollagen Suppe specielt ved Colitis og andre tarm
 

3. Opretholder sund hud 
Kollagen hjælper med at danne elastin og andre forbindelser i huden, der er ansvarlige for at
ungdommelige form, tekstur og udseende.
  

4. Understøtter immunsystemet. 
En af de mest bemærkelsesværdige ting ved 
ovenfor, faktisk har den en holistisk effekt på kroppen og understøtt
Utæt tarm opstår, når ufordøjede partikler fra fødevarer
kommer ind i blodbanen, hvor immunsystemet registrerer dem og bliver hyperaktivt.
til dysfunktioner overalt. Immunsystemet frigiver høje niveauer af antistoffer, der forå
respons og angriber sundt væv. 
Kollagen Suppe er en af de mest naturlige og 
Kollagen/gelatine og aminosyrerne prolin, glutamin og arginin hjælper med at forsegle d
understøtter tarmens integritet. 
Kollagen Suppe kan fremme sund søvn, øge energi i løbet af dagen og støtte et sundt humør.
 

5. Øger afgiftningen 
I den vestlige verden udsættes mennesker
alle slags. 
Kollagen Suppe indeholder kalium og betragtes som et stærkt afgiftningsmiddel, da det hjælper fordøjelsessystemet 
med at udskille affald og fremmer leverens
 

6. Hjælper og fremmer stofskiftet 
Kollagen Suppe er en fantastisk måde at få mere glutathion på.
rolle i antioxidantforsvar. 
Aminosyrer, der findes i Kollagen Suppe
understøttelse af knoglemineraltæthed og opretholdelse af muskel
og hjælper med at danne muskelvæv. Desuden bremser det tab af brusk, 
at forbedre kroppens brug af antioxidanter.
Glutamin er en anden aminosyre, der er vigtig for en sund stofskifte.
sende næringsstoffer, herunder nitrogen, til vores ce
normal sårheling. 
 

Når vi spiser naturlig tillavet Labøllegaard
højlandskvæg 100% græsfodret, er det ikke kun kollagen vi får. Vi får også 
aminosyrer som indeholder flere mineraler
mineralsalte. 
 

Labøllegaard Kollagen Suppe findes frossen i bæger af 200ml, daglig dosis afhænger af 
kan varierer fra ½ til 1 helt bæger dagligt.
Ikke tilsat salt eller andre tilsætningsstoffer.
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