
A kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik legnagyobb 
mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével a testünk kollagén 
termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kollagéntartalmú szövetek 
veszítenek rugalmasságukból. A Pure Gold Protein Marine Collagen nagy mennyiségben 
tartalmaz hidrolizált tengeri kollagént, amelynek szerkezete megegyezik az 1-es típusú kolla-
génnel, amely a leggyakrabban előforduló kollagén az emberi szervezetben.

* Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági-Hatoság (EFSA) által engedélyezett 
állítások.

Ízek:  Málna, Limonádé, 
ízesítetlen

Adagolási javaslat: 
Keverjen össze 1 adag 
(5g-1 kávéskanál) port 
150ml vízzel. Naponta egy 
adagot fogyasszon.

HAL KOLLAGÉN 120G

www.puregoldprotein.com

Tápanyagtartalom
Adagszám: 5 g                                         Kiszerelés: 24

100 g 5 g RI%*
Energia 1382 kJ/316 kcal 133 kJ/16 kcal 1%
Zsír 0 g 0 g 0%
- amelyből telített zsírsavak   0 g 0 g 0%
Szénhidrát 1.3 g 0 g 0%
- amelyből cukor                  0 g 0 g 0%
Fehérje 77.5 g 3.9 g 8%
Só 0.75 g 0.04 g 0.6%
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt 
számára (8 400 kJ/2 000 kcal).

5 g NRV%**

C Vitamin 40.4 mg 51%
Cink 4.2 mg 42%
Kollagén 4.2 g

** NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
Összetevők: Hidrolizált tengeri halkolagén, Savanyúságot 
szabályozó anyag (Citromsav), Aroma (Málna), Csomósodást 
gátló anyag ( trikálcium-foszfát), színezék (céklavörös színezék), 
Édesítőszerek (Aceszulfám K, Szukralóz), Szódium-klorid, L-asz-
korbinsav, Cink-Oxid.

A kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik 
legnagyobb mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével 
a testünk kollagén termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kol-
lagéntartalmú szövetek veszítenek rugalmasságukból. A Pure Gold Protein Collagen 
nagy mennyiségben tartalmaz hidrolizált marha kollagént, amelynek szerkezete 
megegyezik az 1-es típusú kollagénnel, amely a leggyakrabban előforduló kollagén 
az emberi szervezetben. Termékünket megerősítettük a napi beviteli szükségletnek 
megfelelő C vitamin mennyiség 121%-ával. A C-vitamin hozzájárul a normál kollagén-
képződéshez és ezen keresztül az erek, a porcok és a normál csontozat állapotának, 
működésének fenntartásához. A hozzáadott cink hozzájárul a haj, a köröm és a bőr 
normal állapotának fenntartásához és hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez.

Ízek: Ananász, 
Mangó,  Málna, 
Limonádé, 
Zöldalma

A kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik 
legnagyobb mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével 
a testünk kollagén termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kol-
lagéntartalmú szövetek veszítenek rugalmasságukból. A Pure Gold Protein Collagen 
nagy mennyiségben tartalmaz hidrolizált marha kollagént, amelynek szerkezete 
megegyezik az 1-es típusú kollagénnel, amely a leggyakrabban előforduló kollagén 
az emberi szervezetben. 

Adagolási javaslat: Keverjen össze egy adag (10 g – 1 mérőkanál) italport 250 
ml vízzel. A termék fogyasztása reggel „reggeli kávéba is belerakható”, vagy a nap 
folyamán javasolt. Naponta egy adag fogyasztása ajánlott.

A kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik 
legnagyobb mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével 
a testünk kollagén termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kol-
lagéntartalmú szövetek veszítenek rugalmasságukból. A Pure Gold Protein CollaGold 
nagy mennyiségben tartalmaz hidrolizált marha és tengeri kollagént, amelyek 
szerkezete megegyezik az 1-es és 3-as típusú kollagénnel, amelyek a leggyakrabban 
előforduló kollagének az emberi szervezetben. Ezen felül formulánkat kiegészítettük 
hialuronsavval is, amely hozzájárul a bőr feszességének, hidratálságának megőrzé-
séhez

Ízek: Mojito, Orange Juice, Pina Colada, Strawberry Daiquiri, Mangó, Málna, Limonádé

Adagolási javaslat: Keverjen össze 1 adag (12g-1 adagolókanál) port 300ml vízzel. 
Naponta 
egy adagot 
fogyasszon!

MARHA KOLLAGÉN ÍZESÍTETT 300G

MARHA KOLLAGÉN ÍZESÍTETTLEN 250G 

COLLAGOLD ÍZESÍTETT 300G 

ÁRAK
300g / 25 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

3995 Ft 2365 Ft 3004 Ft

ÁRAK
250g / 25 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

3590 Ft 2125 Ft 2699 Ft

ÁRAK
300g / 25 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

4794 Ft 2838 Ft 3605 Ft

ÁRAK
ÍZESÍTETT

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

3690 Ft 2185 Ft 2774 Ft
ÍZESÍTETLEN

3590 Ft 2125 Ft 2699 Ft

Tápanyagtartalom
Adagszám: 12 g                                                  Kiszerelés: 25

100 g 12 g RI%*
Energia 1449 kJ/342 kcal 174 kJ/41 kcal 2.1%
Zsír 0 g 0 g 0%
- amelyből telített zsírsavak 0 g 0 g 0%
Szénhidrát 2.2 g 0.2 g 0.1%
- amelyből cukor 0 g 0 g 0%
Rost 0.8 g 0.1 g 0%
Fehérje 81.6 g 9.8 g 19.6%
Só 0.8 g 0.1 g 1.7%
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal).

12 g NRV%**

C Vitamin 97 mg 121%
Cink 10 mg 100%
Kollagén 10 g

** NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.

Összetevők: Hidrolizált marha kollagén, citromsav, csomósodást 
gátló anyagok (trikalcium-foszfát, szilícium-dioxid), aroma, 
édesítőszerek (aceszulfám-K, szukralóz), aszkorbinsav, nátrium-klor-
id, színezékek, cink-oxid.

Adagolási javaslat: Keverjen össze egy adag (12 g – 1 mérőkanál) 
italport 300 ml vízzel. A termék fogyasztása reggel vagy a nap 
folyamán javasolt. Naponta egy adag fogyasztása ajánlott. 

Tápanyagtartalom
Adagszám: 10 g                                                  Kiszerelés: 25

100 g 10 g RI%*
Energia 1407 kJ/335 kcal 168 kJ/40 kcal 2.1%
Zsír 0 g 0 g 0%
- amelyből telített zsírsavak 0 g 0 g 0%
Szénhidrát 0 g 0 g 0%
- amelyből cukor 0 g 0 g 0%
Fehérje 98 g 9.8 g 20%
Só 0.8 g 0.1 g 1.7%
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal).

10 g NRV%**

Kollagén 10 g

** NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
Összetevők: Hidrolizált marha kollagén.

Tápanyagtartalom
Adagszám: 12 g                                                   Kiszerelés: 25

100 g 12 g RI%*
Energia 1237 kJ/351 kcal 149 kJ/18 kcal 2.1%
Zsír 0 g 0 g 0%
- amelyből telített zsírsavak 0 g 0 g 0%
Szénhidrát 2.3 g 0.3 g 0.1%
- amelyből cukor 0 g 0 g 0%
Fehérje 82.1 g 9.9 g 20%
Só 0.8 g 0.1 g 1.7%
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal).

12 g NRV%**
C Vitamin 97 mg 121%
Cink 10 mg 100%
Kollagén 10.3 g
Hialuronsav 60 mg
** NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
Összetevők: Hidrolizált marhakollagén, Savanyúságot szabályozó 
anyag (Citromsav), Hidrolizált tengeri halkolagén, Aroma, L-Aszkorb-
insav, Szódium-klorid, Csomósodást gátló anyag ( trikálcium-foszfát, 
szilikon dioxid), színezék (beta karotén), Édesítőszerek (Aceszulfám 
K, Szukralóz), Hialuronsav, Cink-Oxid.

Text



Collagen étrend-kiegészító kapszula hidrolizált marha kollagénnel a haj, a bőr, a körmök és 
az ízületek védelméért. A kollagén az emberi szervezetben természetesen előforduló fehérjék 
közül az egyik legnagyobb mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öre-
gedésével testünk kollagén termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében a magas 
kollagéntartalmú szövetek veszítenek rugalmasságukból. Termékünket 100%-ban hidrolizált 
marha kollagénből fejlesztettük ki, amely nagy mennyiségben tartalmazza az emberi szerve-
zetben leggyakrabban előforduló 1-es és 3-as típusú kollagént.

Adagolási javaslat: Szedjen be 2 kapszulát naponta étkezés közben.

Kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik legnagyobb meny-
nyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével a testünk kollagén termelése 
fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kollagéntartalmú szövetek veszítenek rugal-
masságukból. A Pure Gold Protein CollaGold nagy mennyiségben tartalmaz hidrolizált marha és 
tengeri kollagént, amelyek szerkezete megegyezik az 1-es és 3-as típusú kollagénnel, amelyek a 
leggyakrabban előforduló kollagének az emberi szervezetben. Ezen felül formulánkat kiegészítettük 
hialuronsavval is, amely hozzájárul a bőr feszességének, hidratálságának megőrzéséhez
*Termékünket továbbá megerősítettük C vitaminnal, amely hozzájárul a normál kollagén-
képződéshez és ezen keresztül az erek, a porcok és a normál csontozat állapotának, mű-
ködésének fenntar tásához. A hozzáadott cink hozzájárul a haj, a köröm és a bőr normál 
állapotának fenntar tásához és hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.** 
Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági-Hatoság (EFSA) által engedélye-
zett állítások.

Adagolási javaslat: 
Szedjen be 2 kapszulát 
naponta étkezések közben.
egy adagot fogyasszon.

Marine Collagen étrend-kiegészító kapszula hidrolizált hal kollagénnel a haj, a bőr, a körmök és az 
ízületek védelméért. A kollagén az emberi szervezetben természetesen előforduló fehérjék közül 
az egyik legnagyobb mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével 
testünk kollagén termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében a magas kollagéntartal-
mú szövetek veszítenek rugalmasságukból. Termékünket 100%-ban hidrolizált marha kollagénből 
fejlesztettük ki, amely nagy mennyiségben tartalmazza az emberi szervezetben leggyakrabban 
előforduló 1-es típusú kollagént

Adagolási javaslat: Szedjen be 2 kapszulát naponta étkezés közben.

A kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik legnagyobb meny-
nyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével a testünk kollagén termelése 
fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kollagéntartalmú szövetek veszítenek rugal-
masságukból. A Pure Gold Protein Marine Collagen nagy mennyiségben tartalmaz hidrolizált tengeri 
kollagént, amelynek szerkezete megegyezik az 1-es típusú kollagénnel, amely a leggyakrabban 
előforduló kollagén az emberi szervezetben.
Termékünket továbbá megerősítettük C vitaminnal, amely hozzájárul a normál kollagénképződéshez 
és ezen keresztül az erek, a porcok és a normál csontozat állapotának, működésének fenntartásához. 
A hozzáadott cink hozzájárul a haj, a köröm és a bőr normál állapotának fenntartásához és hozzájárul 
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.*
* Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági-Hatoság (EFSA) által engedélyezett 
állítások.

Adagolási javaslat: 
Szedjen be naponta 5 
kapszulát étkezés közben.

A kollagén az emberi szervezetben természtesen előforduló fehérjék közül az egyik 
legnagyobb mennyiségben található meg. Azonban az emberi szervezet öregedésével 
a testünk kollagén termelése fokozatosan csökken. Ennek következtében, a magas kol-
lagéntartalmú szövetek veszítenek rugalmasságukból. A Pure Gold Protein Collagen 
nagy mennyiségben tartalmaz hidrolizált marha kollagént, amelynek szerkezete 
megegyezik az 1-es típusú kollagénnel, amely a leggyakrabban előforduló kollagén 
az emberi szervezetben. Termékünket megerősítettük a napi beviteli szükségletnek 
megfelelő C vitamin mennyiség 121%-ával. A C-vitamin hozzájárul a normál kollagén-
képződéshez és ezen keresztül az erek, a porcok és a normál csontozat állapotának, 
működésének fenntartásához. A hozzáadott cink hozzájárul a haj, a köröm és a bőr 
normal állapotának fenntartásához és hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez.

Ízek: 
Ananász, 
Málna, 
Limonádé, 
Zöldalma, 
Mango

MARHA KOLLAGÉN 100 KAPSZULA

COLLAGOLD 120 KAPSZULA

HAL KOLLAGÉN 100 KAPSZULA

COLLABEAUTY 125 KAPSZULA

MARHA KOLLAGÉN 12G TASAKOS ÍZESÍTETTEK

www.puregoldprotein.com

ÁRAK
100 kapszula / 50 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

2990 Ft 1770 Ft 2248 Ft

ÁRAK
120 kapszula / 60 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

3490 Ft 2066 Ft 2624 Ft

ÁRAK
100 kapszula / 50 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

1990 Ft 1178 Ft 1496 Ft

ÁRAK
125 kapszula / 25 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

4950 Ft 2931 Ft 3722 Ft

ÁRAK
12g / 1 adag

KISKER ÁR NAGYKER NETTÓ NAGYKER BRUTTÓ

190 Ft 112 Ft 143 Ft

Tápanyagtartalom
Adagszám: 2 kapszula                                Kiszerelés: 50
Mennyiség adagonként
Kollagén                                                             1200 mg
Összetevők: Hidrolizált marha kollagén, étkezési zselatin, 
csomósodást gátló anyag (magnézium sztearát), színezék 
(titán-dioxid).

Tápanyagtartalom
Adagszám: 2 kapszula                                Kiszerelés: 60
Mennyiség adagonként NRV%*
Hidrolizált marhakollagén 966 mg

C-vitamin (Aszkorbinsav) 97 mg 121%
Hidrolizált tengeri halkollagén 50 mg

Hialuronsav 50 mg 100%
Cink 10 mg 100%
* NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
Összetevők: Hidrolizált marha kollagén, étkezési zselatin, 
L-Aszkorbinsav, Hidrolizált tengeri halkollagén, Hialuronsav, 
Csomósodást gátló anyag (Magnézium sztearát), Cink oxid, 
Színezék (titán-dioxid).

Tápanyagtartalom
Adagszám: 2 kapszula                                 Kiszerelés: 50
Mennyiség adagonként
Kollagén 1000 mg

Összetevők: Hidrolizált hal kollagén, étkezési zselatin, 
csomósodást gátló anyag (magnézium sztearát), színezék 
(titán-dioxid).

Tápanyagtartalom
Adagszám: 5 kapszula                                Kiszerelés: 25
Mennyiség adagonként NRV%*
Kollagén 1723 mg
Glüközamin-szulfát 400 mg 15%
MSM 400 mg
Magnézium 120 mg 32%
Kálcium 120 mg 15%
C-vitamin (Aszkorbinsav) 80 mg 100%
Kurkuma kivonat 50 mg
Kondroitin-szulfát 50 mg
Hialuronsav 30 mg
E Vitamin (4.3 NE) 2.9 mg 24%
Bioperine® 5 mg
ameyből min. 95% Piperine
Króm 36 μg 90%
* NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.
Összetevők: Hidrolizált marha kollagén, étkezési zselatin, 
Glüközamin-szulfát, MSM, Magnézium-oxid, Kálcium-karbonát, 
Aszkorbinsav, Kurkuma (gyökér) 45:1 kivonat, Kondroitin-szulfát, 
Hialuronsav, színezék (titán-dioxid), DL-alfa tokoferol acetát, 
Bioperine® (Piper nigrum (gyüm.lcs) 50:1 kivonat) [A Bioperine® 
a Sabinsa Europe GmbH regisztrált védjegye], króm-pikolinát.

Tápanyagtartalom
Adagszám: 12 g                                                    Kiszerelés: 1

100 g 12 g RI%*
Energia 1449 kJ/342 kcal 174 kJ/41 kcal 2.1%
Zsír 0 g 0 g 0%
- amelyből telített zsírsavak 0 g 0 g 0%
Szénhidrát 2.2 g 0.2 g 0.1%
- amelyből cukor 0 g 0 g 0%
Rost 0.8 g 0.1 g 0%
Fehérje 81.6 g 9.8 g 19.6%
Só 0.8 g 0.1 g 1.7%
* RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal).

12 g NRV%**

C Vitamin 97 mg 121%
Cink 10 mg 100%
Kollagén 10 g

** NRV%: Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára.

Összetevők: Hidrolizált marha kollagén, citromsav, csomósodást 
gátló anyagok (trikalcium-foszfát, szilícium-dioxid), aroma, 
édesítőszerek (aceszulfám-K, szukralóz), aszkorbinsav, nátrium-klor-
id, színezékek, cink-oxid.

Adagolási javaslat: Keverjen össze egy adag (12 g – 1 mérőkanál) 
italport 300 ml vízzel. A termék fogyasztása reggel vagy a nap 
folyamán javasolt. Naponta egy adag fogyasztása ajánlott. 


