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*Vápník
podporuje správný vývoj
kostí, zubů a nehtů • příznivě
ovlivňuje činnost svalů • reguluje
srážlivost krve • posiluje cévy
• snižuje alergické reakce • chrání 
organismus proti ateroskleróze
a srdečnímu infarktu (ve spojení
s vitamínem C)

Revicoll Omega Plus + Vitamin K2 MK-7
Multifunkční přípravek s mimořádným významem 
pro oběhovou soustavu a kosterní systém. Obsahuje 
koncentraci mastných kyselin Omega 3, aminokyse-
lin, peptidů a rybího kolagenu. Účinky vápníku a vita-
mínu D obsažených v přípravku doplňuje vitamín K2 
MK-7, který je nezbytný pro jejich normální fungování. 
Je komplementární doplněk bohatý na celou škálu v 
minerální látky a stopové prvky, které si tělo nedoká-
že syntetizovat samo a proto je musí získávat zvenčí,
ze stravy.

Omega 3 kyselina
(DHA i EPA)

snížení hladiny špatného LDL choleste-
rolu a zvýšení hladiny dobrého HDL cho-
lesterolu • snížení srážení krve (ochrana 
srdce a oběhového systému) • správná 
funkce mozku • stavba buněčných mem-
brán • správné fungování oční sítnice
• léčba revmatoidní artritidy a degenera-
tivních onemocnění pojivové tkáně • proti-
zánětlivé účinky – prevence proti rakovině

Vitamín A
ovlivňuje normální stav a fungování kůže, 
vlasů nehtů • reguluje růst a vývoj epiteli-
ální tkáně • má vliv na správné vidění • je 
zodpovědný za tvorbu hormonů • má in-
tenzivní antioxidační vlastnosti • posiluje 
imunitní systém • má protirakovinné účinky

Vitamín D
získaný z lanolinu z ovčí vlny má 70% 
vyšší stravitelnost než rostlinného půvo-
du • podporuje metabolismus vápníku a 
fosforu • je nezbytný pro tvorbu kosterní
soustavy a zubů • ovlivňuje obnovu a správ-
nou činnost svalů (včetně srdce) • posilu-
je imunitní systém • podporuje nervovou
soustavu

Vitamín K2 MK-7
ovlivňuje optimalizaci vápníkového meta-
bolismu • způsobuje přesměrování vápní-
ku do kostí, a nikoli k cévám – zabraňuje 
vápenatění cév • posiluje kostní hmotuMinerály, stopové prvky

vápník*, molybden, fosfor, měď, kobalt, sodík, železo, draslík, 
zinek, mangan, selen – nezbytné pro správné fungování těla

Vitamín E
je to vitamín mládi • chrání proti působení 
volných radikálů • zabraňuje tvorbě krev-
ních sraženin v cévách • vhodný pro léčbu 
neplodnosti u mužů • důležitý pro absorpci 
vitamínu A

Rybí kolagen, peptidy 
rybího kolagenu

regulace procesu syntézy kolagenu a elas-
tinu • lepší regenerace, hojení ran, zlome-
nin, kontuzí • zdravý a krásný vzhled kůže, 
vlasů, nehtů, dásní

Rybí aminokyseliny
nezbytné v  mnoha procesech probíhají-
cích v  těle, které je nedokáže syntetizo-
vat, a proto je musí získávat zvenčí

wellu.eu

facebook.com/wellugroup

CO SKRÝVÁ KAPSLE REVICOLL
OMEGA PLUS + VITAMIN K2 MK-7

VÝHODY
PRAVIDELNÉHO UŽÍVÁNÍ 
REVICOLL OMEGA PLUS
+ VITAMIN K2 MK-7

?

• protizánětlivý
účinek

• prevence proti rakovině

• krásná 
pleť, vlasy, 
nehty

• podpora činnosti mozku a 
nervové soustavy

• obrana proti výkyvům 
nálady a depresivním 

stavům

• urychlení
 hojení ran
• antibakteriální
 a antimykotický účinek

• posílení kosterní 
soustavy a 
chrupavek
• urychluje 

hojení zlomenin, 
poranění šlach, 

kloubů

• prevence onemocnění srdce 
a oběhového systému, brání 
vápenatění cév

• posiluje stěny tepen,
 čímž se snižuje riziko
 vzniku trombózy
 a ischemické
 choroby srdeční

http://wellu.eu
http://facebook.com/wellugroup

