
 
Kosme�cký kolagen KOMPLEX + HA tablety 
Výrobce: RosenPharma a.s. 

Při nadměrné zátěží a pro sportovce. Chutné žvýkací tablety, doplněk stravy sladidly. 

Vnitřní výživa pokožky. Kolagen KOMPLEX je hydrolyzovaná, vysoce účinná forma z čistého 
kolagenu typu I. a II. v tabletě. Tableta navíc obsahuje  vitamín C + minerály. Doplněk stravy. 

Balení 
120 tablet Kolagenu KOMPLEX 
60 tablet s kyselinou hyaluronovou (HA) 

Hmotnost celého balení 
165 g 

Dávkování 
 

Intenzivní kúra: Kolagen KOMPLEX 2x denně 2 tablety, Kyselina hyaluronová 2x denně 1 tabletu. 

Běžná kúra: Kolagen KOMPLEX 2x denně 1 tableta , Kyselina hyaluronová 1x denně 1 tableta. 

Maximální denní dávka je 6 tablet Kolagenu KOMPLEX. Tablety možno půlit a dr�t. 
 

Energe�cká hodnota tablety 
6 kcal 



 

Složení 
 
Složení v 1 tabletě kolagenu: 

Ak�vní látky: hydrolyzovaný kolagen I. typu 1000 mg, kyselina askorbová 50 mg, zinek 10 mg, křemík 
1,5 mg, hydrolyzovaný kolagen II. typu 0,4 mg, selen 50 μg 

Pomocné látky: stearan hořečnatý, oxid křemičitý, talek, celulosa (pro�spékavé látky), 
hydrogenfosforečnan vápenatý, kroskarmelosa (plnidla) 

Složení v 1 tabletě kyseliny hyaluronové: 

Ak�vní látky: kyselina hyaluronová 50 mg. 

Pomocné látky: stearan hořečnatý, oxid křemičitý, talek, celulosa (pro�spékavé látky), 
hydrogenfosforečnan vápenatý, kroskarmelosa (plnidla) 

 

Všechny kolagenové přípravky společnos� RosenPharma obsahují HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN, 
označovaný také jako KOLAGENNÍ PEPTIDY. Pouze hydrolyzovaný kolagen se komfortně vstřebává a 
zajišťuje přirozený příjem kolagenu. Kolagen je základním stavebním prvkem pokožky, vlasů, nehtů, 
vaziv a kloubů. 

 

Upozornění 
• Není určeno dětem. 
• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy. 
• Ukládejte mimo dosah dě�. 
• Nepřekračujte doporučené dávkování. 
• Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. 
• Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě mimo sluneční záření. 

Podrobné informace na hlavních stránkách výrobce >> 

 

RosenPharma a.s. | e-shop rpshop.cz | 664 81 Veverské Knínice 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rpshop.cz/kosmeticky-kolagen-komplex-ha-tablety


 
Kyselina hyaluronová: sérum na li�. ošetření 
Výrobce: RosenPharma a.s. 

Kyselina hyaluronová - sérum na li�ingové ošetření a vyhlazení jemných obličejových vrásek. 

Kyselina hyaluronová, nazývaná molekula mládí je přirozenou součás� pokožky. Díky schopnos� 
vázat vodu hydratuje pleť, redukuje vrásky, urychluje obnovu kůže. Podporuje novotvorbu 
kolagenu. 

 

Balení 
5 ampulí po 2 ml 

 

Složení 
Hyaluronic acid, aqua, alcohol 

 

Použi� 
K hydrataci a regeneraci ple�, redukci vrásek, zpevnění pokožky 

 



Aplikace 
Sérum možno aplikovat denně na jemné obličejové vrásky i dekolt. Po odlíčení sérum lehce 
vklepávejte na určené par�e. 

Po otevření spotřebujte do 48 hodin. 

 

Upozornění 
• Ampule otevírejte mimo úroveň obličeje 
• Ampuli otočte bílou tečkou k sobě. 
• Uchopte ampuli za spodní část do jedné ruky. 
• Horní část ampule uchopte druhou rukou do tamponu a odlomte směrem od tebe. 
• Kapku séra z ampule naneste na prst a aplikujte. 

 

Varování 
• Přípravek není určen pro dě�. 
• Ukládejte mimo dosah dě�. 
• Ampule nejsou určeny pro injekční aplikaci. 
• Sterilizováno 

Podrobné informace na hlavních stránkách výrobce >> 

 

RosenPharma a.s. | e-shop rpshop.cz | 664 81 Veverské Knínice 265 

 

https://rpshop.cz/kyselina-hyaluronova-serum
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