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ReVital Skin & Body

Azokat a mikroelemeket és szerves vegyületeket is biztosítja, melyek szervezetünk saját kollagén és 
elasztin termelését támogatják.

Napfényvitamin Kutató és Fejlesztő Társaság
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. A. épület

E-mail: info@napfenyvitamin.net
Webshop: www.napfenyvitamin.net

Kuponkód:
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A bőr- és kötőszövet tápláló készítményünkben található 
kovasav, MSM és egyéb mikroelemek támogatják a szer-
vezet normál kollagén és elasztin termelését hozzájárulva 
a kötőszövet rugalmasságának, ellenállóképességének 
javításához és rendezett szerkezetének fenntartásához.
A hozzáadott hyaluronsav és rendkívül jó biohasznosulással 
bíró II-es típusú hidrolizált kollagén még inkább fokozza a 
bőr és kötőszövet megújulását.

A Napfényvitamin™ ReVital Skin & Body termékünk a kré-
mekkel és más bőrtápláló étrendkiegészítővel ellentétben 
azokat a mikroelemeket és szerves vegyületeket is bizto-
sítja, melyek szervezetünk saját kollagén és elasztin 
termelését támogatják. A kollagén és elasztin rostálózat 
tartja feszesen bőrünket, apró merevítő húrokhoz hasonlóan 
kötőszöveti hálózatot létrehozva biztosítják számos szövet 
ellenállóképességét, védelmét, szerkezeti egységét (erek 
fala, inak, izmok, szervek helyben tartása a hasüregben stb).

Kiszerelés: 30 db zselatin kapszula

Adagolás: napi 1 kapszula lefekvés előtt 1-2 órával

Mentességekre vonatkozó információk: hozzáadott cukrot, glutént, laktózt, tejet és tejfehérjét, GMO származékot, 
élesztőt nem tartalmaz a termék! GMP minősítésű gyártósoron előállított magyar termék.

A bőr és kötőszövet egészségének fenntartásához a kiegészítők mellett fektessünk nagy hangsúlyt a megfelelő folyadékbevitelre, 
a pihentető alvásra, a vitaminoknak gazdag táplálkozásra és a káros szenvedélyek mellőzésére is!

A termék nem gyógyszer! Kizárólag a helytelen táplálkozásból adódó hiányállapotok megszüntetésére és ezen keresztül a 
jobb életminőség elérésére szolgál! Betegség esetén kérjük keresse fel háziorvosát! Az előírt napi mennyiséget ne lépje túl!
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KOLLAGÉN 
Csökkenti a bőröregedés jeleit, segíti a bőr feszességének, hidratáltságának 
fenntartását, ellensúlyozhatja az UV-sugarak okozta károsodást, kedvező ha-
tást gyakorol a körmökre és hajkoronára, hatására mérséklődhet a körmök 
töredezettsége, a hajhullás, a hajszálak elvékonyodása és az őszülés is. Se-
gíti az izomműködést és izmok regenerálódását. Fontos fehérje a szalagok és 
inak egészségének és ezen keresztül az ízületek megfelelő fájdalommentes 
működésének fenntartásában. Kiemelkedően fontos a hegmentes teljesértékű 
sebgyógyulásban. Kevesen tudják, de az ép bélnyálkahártya és optimális bélflóra 
elérésében is kulcs szerepe van a kollagén rendszeres fogyasztásának.

MSM (Metil-Szulfonil metán) 
Az egyetlen olyan szerves kénvegyület, melyet az emberi szervezet hasznosítani 
tud. Nélkülözhetetlen a kollagén képződéséhez, ezen keresztül feszes, lágy 
tapintatú maradhat bőrünk, ha táplálkozásunkat MSM-el egészítjük ki. Segít 
megelőzni a ráncok kialakulását, a hegesedést és a sötét foltok létrejöttét. 
Csökkentheti a bőrpírt és a rosacea-tüneteket. Érdemes kombinálni szilícium 
származékokkal (SiO2), antioxidánsokkal és vitaminokkal (A-, E-, C-vitamin).

HIDROLIZÁLT II-es típusú KOLLAGÉN 
A kollagén egy hosszú aminosav lánc, mely funkciójából adódóan rendkívül el-
lenálló emiatt nem emészhető, ezért van szükség a hidrolizált forma előállítására, 
mely során vízmolekulák segítségével kisebb aminosav egységekre szabdalt 
kollagén peptidek jönnek létre. A termékünk fő összetevője egy rendkívül 
jó felszívódással és biológiai hasznosulással bíró csirkeporcból kivont 
hidrolizált II-es típusú kollagén.

HIALURONSAV 
Egy lenyűgöző tulajdonságú vízmegkötő anyag, mely kenőanyagként és hidratá-
lóként van jelen a bőrben, a szemben, az ízületekben, kötőszöveti rostok között, 
lágyszövetekben testszerte. Segít megtartani a kollagén rostok rendezettségét, 
rugalmasságot, flexibilitást, jól hidratált közeget biztosít számos szövet szá-
mára. Számos fontos szereppel rendelkezik az emberi szervezetben, hiszen az 
ízületek kenőanyagaként biztosítja az ízfelszínek surlódásmentes elmozdulását 
egymáson, sejtek közötti- és szövetközti terek kitöltéséért is felelős, támogatja 
a megfelelő sebgyógyulást, szabályozza a gyulladásos sejtek aktivitását és az 
immunválaszt és természetesen biztosítja a bőr hámsejtjeinek a megfelelő 
hidratált környezetet. Hatására a bőr simább, finomabb tapintásúvá válik, ellen-
állóbb lesz a káros környezeti hatásokkal szemben, csökkenti az öregedés jeleit.

LIGETSZÉPE–kivonat 
Gazdag linolsav-, gamma-linolénsav-, palmitinsav- és olajsav-trigliceridekben. 
A linolsav és linolénsav fontos telítetlen zsírsavak, hiszen csökkentik a gyul-
ladáskeltő és egyéb káros hatással (érszűkítő, véralvadást fokozó) rendelkező 
arachidonsav származékok képződését. Bőrt érintő gyulladások esetén is kiváló 
kiegészítő, bőrtápláló hatása közismert.

BIOTIN (H-vitamin, B7-vitamin) 
Gátolja a bőrproblémák létrejöttét, elsősorban a bőrgyulladások ellen hat, valamint 
csökkenti a kopaszodást és az őszülés mértékét.

PANTOTÉNSAV (B5-vitamin) 
Segít megőrizni a bőr rugalmasságát, puhaságát, megóvja a hajkoronát a kémiai 
és mechanikai károsodásoktól. Serkenti a mellékvese hormonok termelődését 
és lassíthatja az öregedési folyamatokat.

LIKOPIN 
Kiváló antioxidáns forrás a bőr számára. Fokozza a bőr UV-sugárzással szembeni 
ellenálló képességét, melyek a bőr korai öregedését és akár bőrrákot is okozhat-
nak. Érdemes napi szinten fogyasztani, hiszen védő hatása révén lassíthatjuk a 
bőr ráncosodását, textúrájának romlását.

KOVA – SiO2 (szilícium-dioxid) 
A kova vagy kissé pongyola összefoglaló néven kovasav értékes ásványi anya-
gok és nyomelemek (vas, kálium, nátrium, magnézium, réz, cink, kén, kobalt) 
sokaságát tartalmazza, részben ebben rejlik bőrmegújító hatása. Hidratálja 
a bőrt és pótolja az egészségéhez nélkülözhetetlen mikroelemeket. Fokoz-
za a bőr és kötőszövet elasztikusságát, ellenálló- és vízmegkötő képességét. 
Stimulálja a kötőszövet fejlődését, a kollagén és elasztin rostok képződését, 
rendezettségüknek, ép szerkezetüknek megőrzését, mely nagyon fontos a bőr 
feszességének fentartása terén. Termékünk bambuszból kivont természetes 
kova tartalommal rendelkezik.

A-VITAMIN 
Zsírban oldódó vitamin, mely rendkívül fontos a bőr egészségének fenntartá-
sában, csökkenti a kollagén lebomlását, stimulálja a mélyebben elhelyezkedő 
bőrrétegekben az új kötőszöveti rostok kollagénből való képződését, feszessé, 
ellenállóbbá teszi a bőrt. Tápláló és a bőr épségét elősegítő hatása révén csök-
kenti a bőrfertőzések kialakulásának esélyét.


