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oryginalne szwedzkie suplementy diety

ANTI-ACNE
Witaminy + Aminokwasy + Kwas hialuronowy + MSM

Produkt jest skierowany dla osób dbających o zdrową
skórę. Zawiera cały szereg witamin i minerałów,
a także kolagen i kwas hialuronowy.
Witamina C:
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry
Witamina A:
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu
błon śluzowych
Kwas hialuronowy:

Ujędrnia i odżywia skórę

Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 15 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, fruktoza krystaliczna, hydrolizat kolagenu (zawiera
aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy,
L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L-treonina,
L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-hydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna,
L-cysteina), metylosulfonylometan (MSM), naturalny aromat pomarańczowy, glukonian
wapnia, kwas askorbinowy, kwas jabłkowy, glukonian magnezu, stewia (glikozydy
stewiolowe), glukonian cynku, kwas cytrynowy, octan dl-alfa tokoferylu, kwas
pantotenowy, substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), niacyna,
krzem organiczny, wanilia, L-dwuwinian choliny, ubichinon (koenzym Q10), biotyna,
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, palmitynian retinylu-beta
karoten, cholekalcyferol, glukonian miedzi, kwas aminobenzoesowy (PABA), guma
ksantanowa, kwas hauronowy, sproszkowany aloes, sproszkowana zielona herbata,
sproszkowane pestki z winogron, skrzyp polny (Equisetum arvense), kwas foliowy,
kobalamina
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BIOTYNA 10 000 µg
Produkt zawiera wysoką dawkę biotyny
oraz witaminę C, dzięki czemu wzmacnia skórę, włosy
i paznokcie.
Biotyna:
Pomaga zachować zdrowe włosy
Pomaga zachować zdrową skórę
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu nerwowego
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
Witamina C:
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry
Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 7,5 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i składników mlecznych.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, kwas askorbinowy, naturalny aromat pomarańczowy, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), środki konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), D-biotyna, substancje słodzące (glikozydy stewiolowe,
sacharoza), naturalny barwnik (beta karoten)
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KOLAGEN
Wsparcie dla staw w
Kolagen + Glukozamina + Chondroityna

Produkt zawiera kolagen typu II będący niezbędnym
składnikiem stawów, tkanki chrzęstnej oraz kości,
a także inne dodatkowe substancje wspomagające
regenerację stawów.
Witamina C:
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania chrząstki
Glukozamina:
Buduje chrząstkę stawową
Witamina D3:
Pomaga w prawidłowym wchłanianiu i
wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 15 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.
Informacja o alergenach: Zawiera składniki pochodzące z ryb.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, fruktoza krystaliczna, hydrolizat kolagenu (zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina,
L-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L-treonina, L-fenyloalanina,
L-izoleucyna, L-hydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna, L-cysteina), regulator kwasowości (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy),
metylosulfonylometan, siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, L-karnityna, kwas askorbinowy, środki konserwujące (sorbinian potasu,
benzoesan sodu), naturalny aromat, naturalny barwnik (ekstrakt z fioletowych ziemniaków), emulgator (guma ksantanowa), kurkuma,
sproszkowana zielona herbata, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), cholekalcyferol, cyjanokobalamina
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KOLAGEN 10 000 mg
Kolagen typu I i III + Kwas hialuronowy + Krzem

Produkt zawiera wysoce przyswajalną formułę
Pure Peptide®, a także witaminy, kwas hialuronowy,
krzem oraz miedź.
Kolagen:
Stanowi podstawowy budulec skóry, ścięgien,
chrząstki, kości oraz zębów
Zapewnia skórze regenerację i nawilżenie,
poprawiając jej elastyczność oraz jędrność
Wpływa na kondycję włosów sprawiając,
że stają się mocniejsze i bardziej gęste
Pomaga w walce z cellulitem
Witamina C oraz krzem:
Pomagają w prawidłowej produkcji kolagenu

Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 25 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i składników mlecznych.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, mieszanka soków owocowych z koncentratów (pomarańcza, jabłko, mandarynka, marakuja, banan,
morela, guawa, papaja, limonka, mango, ananas, winogrono), hydrolizat kolagenu typu 1 i 3 (zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prolina,
L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L-treonina,
L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-hydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna, L-cysteina), substancja słodząca (fruktoza krystaliczna),
kwas L-askorbinowy, hialuronian sodu, ditlenek krzemu, D-biotyna, pantotenian d-wapnia, naturalny aromat truskawkowy, emulgator (guma
ksantanowa), naturalny barwnik (sok z buraków ćwikłowych), środki konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), chlorowodorek
pirydoksyny, glukonian miedzi, środki konserwujące (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy), substancja słodząca: stewia (glikozydy stewiolowe),
metylokobalamina
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Kwas hialuronowy 7000 DA
Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy

Produkt zawiera kwas hialuronowy, który dzięki niskiej
masie cząsteczkowej lepiej przenika w głąb skóry
i skuteczniej ją nawilża, a także dodatkowo
witaminę C oraz krzem.
Kwas hialuronowy:
Nawilża skórę oraz nadaje jej sprężystości i
elastyczności
Wspomaga zdrowie stawów
Witamina C:
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry
Pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym
Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 15 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wegański, wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj,
orzechów i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, kwas hialuronowy, substancje konserwujące (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), kwas
askorbinowy, naturalny barwnik (kurkuma), substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), ditlenek krzemu,
substancja słodząca (glikozydy stewiolowe), naturalny aromat cytrynowy
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MEGA SPORT
Witaminy + Minerały +Aminokwasy + Super Greens

Produkt jest skierowany głównie dla sportowców.
Dzięki wysokiej zawartości aminokwasów w formule
Amino Blend poprawia regenerację oraz wzrost mięśni.
Dodatkowo
uzupełnia
niedobory
wielu
witamin i minerałów.
Witaminy z grupy B:
Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
Witamina C:
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego
Żeń-szeń:

Poprawia samopoczucie
Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 15 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawiera kofeinę. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży
i karmiących.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, fruktoza krystaliczna, hydrolizat kolagenu (zawiera
aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy,
L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L-treonina,
L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-hydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna,
L-cysteina), kwas askorbinowy, glukonian wapnia, cytrynian potasu, glukonian magnezu,
naturalny aromat pomarańczowy, kofeina bezwodna, wyciąg z żeń-szenia (Ginseng Panax
C.A. Meyer), kwas jabłkowy, glukonian cynku, stewia (glikozydy stewiolowe), monoazotan
tiaminy, ryboflawina, niacyna, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pantotenowy, glukonian
żelazawy, L-dwuwinian choliny, inozytol, kwas cytrynowy, środki konserwujące (sorbinian
potasu, benzoesan sodu), octan DL-alfa tokoferylu, 72 mikroelementy, glukonian
magnezu, cholekalcyferol, luteina, glukonian miedzi, wanilia, kwas 4-aminobenzoesowy,
palmitynian retinolu, zeaksantyna, guma ksantanowa, pikolinian chromu, L-tauryna,
L-karnityna, L-glutamina, beta karoten, kwas foliowy, biotyna, jodek potasu, selenian
sodu, kobalamina, menachinon, sproszkowana lucerna, sproszkowany brokuł, lecytyna w
proszku, spirulina w proszku, sproszkowana zielona herbata, sproszkowane nasiona
winogron, sproszkowane owoce noni, sproszkowana żurawina, sproszkowane jagody goji,
ketony malinowe w proszku, sproszkowane ziarna zielonej kawy, sproszkowana acerola,
sproszkowane owoce borówki, sproszkowane owoce acai, sproszkowany granat,
bioflawonoidy cytrusowe, likopen w proszku, koenzym Q10, sproszkowany miłorząb
japoński, sproszkowany aloes
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WŁOSY, SK RA I PAZNOKCIE
Kolagen + Biotyna + MSM + Kwas hialuronowy + CoQ10

Produkt zawiera cały szereg witamin oraz minerałów,
a także kolagen i składniki aktywne pochodzenia
roślinnego wspomagające efekt pięknych włosów,
jędrnej skóry i mocnych paznokci.
Cynk:
Pomaga zachować zdrowe włosy
Miedź:

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej
pigmentacji skóry

Witaminy A, B2 oraz B3:

Pomagają zachować zdrową skórę
Witamina C:
Pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu
w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry
Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 15 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, fruktoza krystaliczna, kolagen hydrolizowany
(zawierający aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas
L-glutaminowy, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina,
L-treonina, L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-hydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, Ltyrozyna, L-cysteina), metylosulfonylometan, naturalny aromat pomarańczowy, glukonian
wapnia, kwas askorbinowy, kwas jabłkowy, glukonian magnezu, stewia (glikozydy
stewiolowe), glukonian cynku, kwas cytrynowy, octan DL-alfa tokoferylu, kwas
pantotenowy, środki konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), niacyna, ditlenek
krzemu, wanilia, dwuwinian choliny, ubikwityna- CoQ10, biotyna, chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, palmitynian retinolu, cholekalcyferol,
glukonian miedzi, kwas aminobenzoesowy, guma ksantanowa, kwas hialuronowy,
sproszkowany aloes, zielona herbata w proszku, sproszkowane pestki winogron, skrzyp
polny, beta karoten, kwas foliowy, kobalamina
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ŻE -SZE
Energia
Z ekstraktem z żeń-szenia

Produkt zawiera ekstrakty z żeń-szenia
o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym
mające także pozytywny wpływ na układ trawienny
i odpornościowy oraz witaminę B12.
Żeń-szeń syberyjski:
Zapobiega przeziębieniu i grypie oraz stymuluje
układ odpornościowy
Podnosi poziom energii
Żeń-szeń właściwy:
Podnosi witalność, a także zwiększa zdolność
organizmu do radzenia sobie ze stresem
Witamina B12:
Przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia

Sposób użycia: Odmierz dawkę równą 15 ml, wymieszaj z wodą,
wypij. Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Zawiera kofeinę. Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży
i karmiących.
Produkt wegański, wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj,
orzechów i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, sacharoza, ekstrakt z korzenia żeń-szenia (Panax ginseng), ekstrakt z korzenia żeń-szenia syberyjskiego
(Eleuthero), sproszkowany ekstrakt z żeń-szenia, kwas askorbinowy, kofeina bezwodna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), naturalny
aromat imbirowy, środki konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), substancje słodzące (cyklaminian sodowy, sacharynian sodu),
cyjanokobalamina, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe)
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super kids multiwitamina
Witaminy + Minerały + Greens

Produkt jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej
3 lat. Płynna formuła suplementu oraz jego naturalny
pomarańczowy smak ułatwiają spożycie przez dziecko.
Produkt jest bogaty w minerały oraz witaminy
wspierające prawidłowy rozwój młodego organizmu
Witaminy z grupy B:
Przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego
Witamina C:
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego
Witamina D:
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
wapnia we krwi
Sposób użycia: : Odmierz dawkę równą 15 ml (dla dzieci 3-9 lat) lub
30 ml, (dla dzieci 10+ lat) przed wypiciem wmieszać z wodą.
Wstrząśnij przed użyciem.
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od
otwarcia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i laktozy.
Wyprodukowano bez użycia sztucznych substancji zapachowych oraz
barwiących.

Skład: woda wielokrotnie filtrowana, naturalna mieszanka soków owocowych
z koncentratów (pomarańcza, jabłko, mandarynka, guawa, papaja, limonka, mango,
ananas, winogrono), substancja słodząca (fruktoza), kwas askorbinowy, naturalny aromat
pomarańczowy, glukonian wapnia, glukonian magnezu, glukonian cynku, regulator
kwasowości (kwas cytrynowy), cytrynian potasu , emulgator (guma ksantanowa),
L-dwuwinian choliny, niacyna, inozytol, kompleks estrów luteiny, octan dl-alfa tokoferylu,
substancje konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), glukonian manganu, kwas
pantotenowy, kwas aminobenzoesowy (PABA), sproszkowana spirulina, sproszkowana
lucerna, sproszkowane brokuły, sproszkowana bioflawonoidy cytrusowe, koenzym Q10,
cholekalcyferol, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, kwas
foliowy, beta karoten, pikolinian chromu, palmitynian retinylu, biotyna, jodek potasu,
selenian sodu, cyjanokobalamina, substancja słodząca (glikozydy stewiolowe).
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oryginalne szwedzkie suplementy diety

KOLAGEN W PROSZKU 10 000 mg
100% hydrolizowany kolagen typu I i III

Produkt zawiera wysoce przyswajalną formułę
Pure Peptide®.
Kolagen:
Stanowi podstawowy budulec skóry, ścięgien,
chrząstki, kości oraz zębów
Zapewnia skórze regenerację i nawilżenie,
poprawiając jej elastyczność oraz jędrność
Wpływa na kondycję włosów sprawiając,
że stają się mocniejsze i bardziej gęste
Pomaga w walce z cellulitem

Sposób użycia: Odmierz dwie miarki proszku i wymieszaj z wodą lub
sokiem.
Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i składników mlecznych.
Wyprodukowano bez użycia konserwantów, sztucznych substancji
zapachowych oraz barwiących.

Skład: hydrolizowany kolagen typu 1 i 3 Pure Peptide® (zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas Lglutaminowy, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L-treonina, L-fenyloalanina, L-izoleucyna, Lhydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna, L-cysteina)
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KOLAGEN RYBI W PROSZKU 10 000 mg
100% hydrolizowany kolagen typu I i III

Produkt zawiera kolagen rybi w formie wysoce
przyswajalnej formuły Pure Peptide®.
Kolagen rybi:
W porównaniu do kolagenów pochodzenia
wieprzowego i wołowego szybciej oraz
głębiej wnika w skórę
Zwiększa aktywność kolagenu w skórze oraz
stymuluje jego odbudowę powodując
odmłodzenie skóry
Wpływa pozytywnie na kondycję paznokci
i włosów

Posiada pozytywny wpływ na zdrowie kości
Sposób użycia: Odmierz dwie miarki proszku i wymieszaj z wodą lub
sokiem.
Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo
zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Produkt wolny od GMO. Nie zawiera glutenu, soi, jaj, orzechów
i składników mlecznych.
Wyprodukowano bez użycia konserwantów, sztucznych substancji
zapachowych oraz barwiących.
Informacja o alergenach: Zawiera składniki pochodzące z ryb.

Skład: hydrolizowany kolagen typu 1 i 3 Pure Peptide® (zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prolina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas Lglutaminowy, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L-treonina, L-fenyloalanina, L-izoleucyna, Lhydroksylizyna, L-metionina, L-histydyna, L-tyrozyna, L-cysteina)
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Je li chcesz wiedzie więcej zapraszamy...
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