
*Vápnik
zdravý stav kostí, vlasov
a nechtov • správna funkcia 
svalov • regulácia procesu 
zrážania krvi • posilnenie 
krvných ciev • zníženie 
alergickej reakcie • ochrana 
proti ateroskleróze a srdcovému 
infarktu (v súčinnosti
s vitamínom C)

Revicoll Omega Plus + Vitamin K2 MK-7
Multifunkčný prípravok významne podporuje funkciu 
cievneho systému a kostry. Obsahuje vysokú koncen-
tráciu omega 3 mastných kyselín, aminokyselín, pepti-
dov a rybieho kolagénu. Účinok vápnika a vitamínu D
obsiahnutých v prípravku dopĺňa vitamín K2 MK-7, 
ktorý je nevyhnutný pre ich normálne fungovanie. 
Komplementárny výživový doplnok obsahuje celú 
škálu minerálnych látok a prvkov, ktoré si telo nedoká-
že syntetizovať samo a preto ich musí získavať zvon-
ku, zo stravy.

Omega 3 kyseliny
(DHA i EPA)

zníženie hladiny škodlivého LDL choles-
terolu a triglyceridov, zvýšenie hladiny 
dobrého HDL cholesterolu • zníženie zrá-
žania krvi (ochrana srdca a obehového 
systému) • správna funkcia mozgu • tvor-
ba bunkovej membrány • správna funkcia 
sietnice • liečba reumatoidnej artritídy a 
degeneratívnych ochorení spojivového 
tkaniva • protizápalový  účinok – preven-
cia proti rakovine

Vitamín A
dobrý stav a fungovanie pokožky, vlasov 
a nechtov • optimalizácia rastu a vývoja 
epitelového tkanivá • podpora normálne-
ho videnia • produkcia hormónov • silný 
antioxidant • posilnenie imunitného sys-
tému • prevencia proti rakovine

Vitamín D
získaný z lanolínu z ovčej vlny = 70% vyš-
šia stráviteľnosť ako vitamín D rastlinného 
pôvodu • stimulácia metabolizmu vápni-
ka a fosforu • tvorba kostí a zubov • re-
generácia a správne fungovanie svalov 
(vrátane srdca) • posilnenie imunitného 
systému • podpora činnosti nervovej sú-
stavy

Vitamín K2 MK-7
optimalizácia metabolizmu vápnika • via-
zanie vápnika v kostiach, a nie krvných 
cievach – zabraňuje ich vápenateniu • po-
silňuje kostnú hmotu

Minerály, stopové prvky
vápnik*, molybdén, fosfor, meď, kobalt, sodík, železo, draslík, 
zinok, mangán, selén – nevyhnutné pre normálnu funkciu tela

Vitamín E
„vitamín mladosti“ • ochrana buniek pro-
ti voľným radikálom • zabránenie tvor-
be zrazenín v cievach • liečba mužskej 
neplodnosti • absorpcia vitamínu A

Rybí kolagén, peptidy 
rybieho kolagénu

regulácia procesu syntézy kolagénu a 
elastínu • lepšia regenerácia, hojenie rán, 
zlomenín, poranení • zdravý a krásny stav 
kože, vlasov, nechtov, ďasien

Rybie aminokyseliny
sú nevyhnutné pre procesy prebiehajúce 
v tele, telo si ich nedokáže syntetizovať 
samo a preto ich musí získavať zvonku, zo 
stravy
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ČO SKRÝVA KAPSULA REVICOLL
OMEGA PLUS + VITAMIN K2 MK-7

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

?

• protizápalový 
účinok

• prevencia proti 
rakovine

• krásna 
pleť, vlasy, 
nechty

• podporuje činnosť mozgu
a nervovej sústavy

• zabraňuje kolísaniu
nálady a depresným

stavom

• urýchlenie
 hojenia rán
• antibakteriálny
 a antimykotický účinok

• posilnenie kostí a 
chrupaviek

• urýchlenie 
hojenia

zlomenín,
poranení

šliach a kĺbov

• prevencia ochorenia srdca a obehového 
systému, zabraňuje

 vápenateniu ciev
• posilňuje steny
 tepien, znižuje riziko
 vzniku trombózy
 a ischemickej
 choroby srdca
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