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У процесі виробництва фахівці бренду ReFa
використовують тільки колаген першого
вилучення при обробці сировини.

Наш колаген проходить одну з найкращих
очисток і має дуже маленьку молекулу —
пептид, низькомолекулярний, надчистий
колаген за якістю перевершує різні типи
колагену, що використовуються в звичайних
колагенових напоях. Він екстрагується при
низькій температурі, так, щоб не допустити
деградацію інгредієнтів.

ReFa COLLAGEN ENRICH JELLY був
розроблений у співпраці з Fuji�lm
Corporation. Це відома японська компанія,
досвід якої був закладений в розробку й
переробку колагену.



Q. На скільки вистачає однієї упаковки колагену?
А. Однієї упаковки вистачає на 14 днів, рекомендовано вживати щоденно один
пакетик. Оскільки цей продукт не є медичним препаратом чи харчовим
продуктом, ми не можемо надати остаточної інформації щодо його ефективності.
Однак ми отримуємо позитивні відгуки від споживачів.
Ефективність від використання продукту також залежить від типу фігури споживача
та стану здоров’я.

Питання та відповіді

Q. Чи має колаген смак або запах?
А. Колаген має фруктовий аромат. Оскільки наш колаген високого відчищення, він не має
неприємного запаху або присмаку, характерних для більшості добавок з колагену.

Q. Коли краще вживати колаген?
А. Ми рекомендуємо споживати колаген впродовж дня.

Q. Які є протипоказання щодо використання?
А. Цей продукт не слід вживати особам, схильним до алергії на інгредієнти, що вказані
у складі або на маркуванні, жінкам на ранніх нестабільних стадіях вагітності або відразу
після пологів, а також жінкам, які вагітні, але не у доброму стані здоров’я (наприклад,
у пацієнтів із синдромом гіпертонічної вагітності), під час грудного вигодовування,
дітям, та якщо особа знаходиться на лікуванні.

Q. Яка концентрація колагену?
А. В одному пакетику колагену (20 грамів) міститься 5 000 міліграм, що дорівнює
добовій нормі.

Q. Яке походження колагену?
А. Містить морський колаген. Такий білок вважається найефективнішим, так як
повністю всмоктується через стінки кишечника при попаданні всередину організму.

Q. Як зберігати колаген?
А. Споживайте якомога швидше після відкриття пакету. Не заморожувати та не нагрівайте
продукт. Колір та аромат можуть змінитися, але продукт все ще буде безпечним для
вживання. Під час вживання продукту дотримуйтесь збалансованого харчування.
Зберігати в недоступному для дітей місці.



Продукція ReFa в Україні
Гаряча лінія — 0 800 33 71 75
Веб-сайт — www.refa.com.ua

[Пакування]: 141 х 157 х 26 мм
[Пакетик]: 40 х 150 мм
[Пакетик]: 20 грамів
[Кількість]: 14 пакетиків
Склад: Колагеновий пептид, вода, підсолоджувач (еритрит, ацесульфам калію,
сукралоза, аспартам: сполучення фенілаланіну), регулятор кислотності (винна
кислота, лимонна кислота, фосфорна кислота), вітамін С, загущувач (ксантанова
камедь, камедь рожкового дерева, каррагінова камедь), ароматизатор, агар-агар,
мальтоза, фруктоза, дріжджевий екстракт, емульгатор (складні ефіри полігіцерину
й жирних кислот)
Смак та запах: Із фруктовим ароматом. Оскільки наш колаген високого відчищення,
він не має неприємного запаху або присмаку, характерних для більшості добавок
з колагену.

Уважно прочитайте інструкцію! 

Протипоказання: цей продукт не слід вживати особам, схильним до алергії на інгредієнти, що вказані
у складі або на маркуванні, жінкам на ранніх нестабільних стадіях вагітності або відразу після пологів,
а також жінкам, які вагітні, але не у доброму стані здоров’я (наприклад, у пацієнтів із синдромом
гіпертонічної вагітності), під час грудного вигодовування, дітям, та якщо особа знаходиться на
лікуванні.

Однієї упаковки вистачає на 14 днів, рекомендовано вживати щоденно один пакетик.
Оскільки цей продукт не є медичним препаратом чи харчовим продуктом, ми не можемо надати
остаточної інформації щодо його ефективності. Однак ми отримуємо позитивні відгуки від споживачів.
Ефективність від використання продукту також залежить від типу фігури споживача та стану здоров’я.
Споживайте якомога швидше після відкриття пакету. Не заморожувати та не нагрівати продукт.
Колір та аромат можуть змінитися, але продукт все ще буде безпечним для вживання. Під час вживання
продукту дотримуйтесь збалансованого харчування. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ReFa COLLAGEN ENRICH JELLY


