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	We staan op het punt om je te laten zien waarom iedereen zo gek
is op onze Collagen Elixir™, oftewel het flesje met wonderbaarlijke
eigenschappen, zodat je het met een gerust hart kunt delen
wanneer het gelanceerd wordt.
	Leer de verbazingwekkende voordelen van Collagen Elixir,
de belangrijkste ingrediënten en wat ze doen, duurzaamheid
gesprekspunten, impactvolle reviews van echte klanten, en
natuurlijk, FAQs.
Zie dit als je boekje van succes voor ons fles vol magie.

IK BEN BELANGRIJK:

Wij moeten transparant en eerlijk zijn tegenover onze
klanten - dat is niet alleen superbelangrijk, het is ook een
wettelijke vereiste. Alles in deze toolkit is wettelijk in orde,
dus als je het over Collagen Elixir™ hebt, mag je alleen
de claims uit deze toolkit gebruiken, en altijd disclaimers
gebruiken waar wij dat doen.

TOPTIP:
Ga naar Sociale Palet voor kant-enklare afbeeldingen die je kunt delen
op je sociale media. Download
en post!

SCAN MIJ OM NAAR
HET SOCIALE PALET
TE GAAN

PRODUCTKENMERKEN
		EN VOORDELEN

Voordelen ingrediënten

Sustainability

5 gram marine-collageenpeptiden
in elk flesje

Deze kleine ondoordringbare flesje
zijn niet alleen mooi om naar te kijken.
Ze houden het Elixer vers zonder
kunstmatige conserveringsmiddelen dat is minder onnodige verspilling voor
jou en de aarde

Ondersteunt gezond haar, huid en
nagels* met vitamine C, zink en biotine

Collageen van wild gevangen vis,
rijk aan collageen type I, waarvan is
aangetoond dat het de natuurlijke
aanmaak van collageen door het
lichaam ondersteunt en een gezonde,
gehydrateerde huid bevordert**

Eeuwenoude schoonheidsblend
van plantaardige stoffen, waaronder
gojibessen, acerolabessen, aloë vera
en kamille

100% recycleerbare flessen gemaakt
in een CO2-neutrale fabriek

Marine-peptiden van verantwoord
gevangen kabeljauw en koolvis uit
de Scandinavische zeeën

Door collageen met een Marine
Stewardship Council-certificaat te
gebruiken, helpen we de marine
hulpbronnen te beschermen en
overbevissing tegen te gaan

Wilde bessensmaak met een vleugje
zoete botanische kruiden en absoluut
geen vissmaak

Geen toegevoegde suikers
* Biotine draagt bij tot het behoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de
normale functie van de huid. Zink draagt bij tot het behoud van normaal haar, normale nagels en een normale huid
**Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38
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*Individuele resultaten kunnen variëren. Statistiek gebaseerd op een onderzoek bij 113 deelnemers die gedurende 30 dagen
achtereenvolgens Isagenix Collagen Elixir™ gebruikten zonder cosmetische ingrepen of andere bekende veranderingen in hun reguliere
huidverzorgingsproducten. Onder de deelnemers aan de enquête bevonden zich Isagenix Associates, die in aanmerking komen om een
commissie te verdienen voor de verkoop van Isagenix-producten.
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BIJSCHRIFTEN OP
SOCIAL MEDIA
Teaser 1
Er komt iets moois aan. Ontdek je glans met ons kleine
flesje waarvan 91% van de klanten vond dat ze een
stralender huid kregen*.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty
#IsagenixEurope
*Individuele resultaten kunnen variëren. Statistiek gebaseerd op een onderzoek
bij 113 deelnemers die gedurende 30 dagen achtereenvolgens Isagenix Collagen
Elixir™ gebruikten zonder cosmetische ingrepen of andere bekende veranderingen
in hun reguliere huidverzorgingsproducten. Onder de deelnemers aan de enquête
bevonden zich Isagenix Associates, die in aanmerking komen om een commissie
te verdienen voor de verkoop van Isagenix-producten.

Teaser 2
Er komt iets moois aan. Ondersteun een gezonde huid,
haar en nagels* met elke dosis, en zeg hallo tegen je
nieuwe glans.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty
#IsagenixEurope
* Biotine draagt bij tot het behoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine
C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de
huid. Zink draagt bij tot het behoud van normaal haar, normale nagels en een
normale huid.

Teaser 3
Ontdek je glans met het flesje dat door Marie Claire werd
uitgeroepen tot 'beste innerlijke schoonheidsproduct' en door
Elle Australië werd beoordeeld met 9/10?
Ondersteun gezond haar, huid en nagels met elke slok*, en
maak je klaar om deze zomer te stralen.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty #IsagenixEurope
* Biotine draagt bij tot het behoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine C draagt bij
tot een normale collageenvorming voor de normale functie van de huid. Zink draagt bij tot de
instandhouding van normale haar, nagels en huid.

VEELGESTELDE
		VRAGEN
Wat is Collagen Elixir™?

Collagen Elixir is binnenkort de nieuwste stap in je schoonheidsritueel.
Het is gemaakt met marine-collageenpeptiden, biotine, vitamine C, zink,
en andere eeuwenoude plantaardige stoffen om een gezonde huid van
binnenuit te ondersteunen*. Het enige wat je nog moet doen is een slokje
nemen en genieten!
* Biotine draagt bij tot het behoud van normaal haar en een normale huid. Vitamine
C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid.
Zink draagt bij tot het behoud van normaal haar, normale nagels en een normale huid

Wat zijn de voordelen van collageen van type 1?

Er zijn vele soorten collageen. Collageen van type I is de bouwsteen van
de structuur van onze huid en maakt ongeveer 80% van de huidlaag uit.
Ons lichaam maakt van nature collageen aan, maar de productie ervan
neemt af naarmate we ouder worden. Onderzoek heeft aangetoond
dat collageensupplementen gunstig kunnen zijn voor het behoud
van een gezonde en gehydrateerde huid. Marine-collageen bestaat
voor het grootste deel uit collageen van type I en is rijk aan unieke,
gespecialiseerde aminozuren die gericht zijn op de gezondheid van
de huid en de natuurlijke productie van collageen door het lichaam
ondersteunen.

Waar komt marine-collageen vandaan?

Het marine-collageen in Collagen Elixir is afkomstig van in het wild
gevangen koudwatervis uit de wateren voor de kust van Noorwegen,
waarbij strenge, milieuvriendelijke praktijken worden gevolgd.

Is de verpakking van Collagen Elixir recyclebaar?

Ja, onze Collagen Elixir verpakking is 100% recyclebaar. Gelieve de glazen
fles en doos op een verantwoorde manier weg te gooien

Voor wie is Collagen Elixir geschikt?

Collagen Elixir is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Hoewel
Collagen Elixir ingrediënten op basis van voedingsmiddelen bevat die
geschikt kunnen zijn voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding
geven, is het altijd het beste om je arts te raadplegen voordat je
voedingssupplementen gaat gebruiken.

Kan ik Collagen Elixir innemen als ik allergisch
ben voor vis?
Nee, Collagen Elixir is niet geschikt voor mensen met een visallergie.

Hoeveel moet ik per dag nemen?

Wij raden je aan elke dag één dosis Collagen Elixir te nemen.

Wanneer kan ik Collagen Elixir het beste innemen?
De beste tijd om Collagen Elixir te consumeren is dagelijks! Altijd en overal
- zolang je elke dag een volledige dosis Collagen Elixir neemt, zul je er de
vruchten van blijven plukken.

Kan ik Collagen Elixir drinken op een Reinigingsdag?
Ja, Collagen Elixer kan op Reinigingsdagen worden geconsumeerd en
heeft een waarde van 2 Reinigingscredits per portie bij gebruik van de
Reinigingsdagentracker. Raadpleeg onze Reinigingsdagentracker voor
meer informatie over goedgekeurde tussendoortjes voor de Reinigingsdag.

Wat zijn de verschillende soorten collageen en wat
doen ze?

Er zijn ten minste 16 soorten collageen bekend, maar het grootste deel van
het lichaam bestaat uit vier hoofdtypen: type I, II, III en IV. Type I, het collageen
dat wij voor Elixir gebruiken, is het meest voorkomende collageen in het
lichaam, dat meestal voor schoonheidsproducten wordt gebruikt, omdat
het de belangrijkste structurele component is in huid, beenderen, pezen,
bindweefsels en vezelig kraakbeen. Type II is voornamelijk te vinden in het
elastische kraakbeen dat dient als demping voor gewrichten. Type Ill dient als
ondersteunende structuur voor organen, slagaders en spieren. Type IV wordt
aangetroffen in de huidlagen en helpt bij de filtratie.
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