
BEAUTINTM COLLAGEN



Myelements BEAUTIN COLLAGEN

• Prin „myelements”, credem într-o viață fără limitări și restricții. Din acest motiv, ne angajăm să descoperim
și să oferim toate elementele ce ne ajută să atingem un echilibru natural pentru a ne bucura de o viață mai bună, 
păstrând stilul de viață modern.

• Obiectivul nostru este reprezentat de progres continuu, dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor
și serviciilor noastre, pentru a întruni nevoile consumatorilor și partenerilor noștri.



Beautin Collagen cu Mg



Magneziul este noul ingredient cheie al lui Beautin

Logo-ul ISOPLUS a suferit o schimbare recenta si va fi prezent
pe toate materialele noi

Magneziul este mentionat din nou

Beautin Collagen cu Mg



Beautin Collagen cu Mg

Cantitate: 500ml
Doza: 30ml/zi

BEAUTINTM COLLAGEN sporește sănătatea și frumusețea pielii din 
interior, îmbunătățește textura pielii și întărește părul și unghiile, 
contribuie
la sănătatea țesutului conjunctiv, a cartilajelor și a încheieturilor, are 
proprietăți
antioxidante ce previn efectele adverse ale radicalilor liberi.
În plus, noul BEAUTINTM COLLAGEN îmbunătățit cu Magneziu reprezintă
alegerea ideală pentru toți cei ce au o viață cu un program zilnic intens, 
cu multe activități. 
Conține colagen de calitate ridicată din surse naturale de pește, sub 
formă de peptidă, fapt ce sporește absorbția sa în organism.

Perfect pentru
femeile cu un stil

de viata activ



Ingredient Beautin New Beautin Old

Photo

Bottle 500ml 500ml

Dose 30ml 30ml

Collagen per dose 10,000mg 10,000mg

Origin of collagen fish fish

Branded collagen Peptan Peptan

Magnesium (as gluconate) 115mg 0 Συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μυών και των οστών

Vitamin C 80mg 80mg

Hyaluronic Acid 50mg 50mg

Zinc (as sulphate) 10mg 10mg

Vitamin B3 16mg 18mg

Vitamin A 400mcg 800mcg

Vitamin B6 1.4mg 0 Συμβάλλει στη φυσιολογική σύνθεση κυστεϊνης

Vitamin B2 0 1.6mg Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος

Biotin 100mcg 60mcg Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών

Price retail in Greece €45.95 €45.95

Price per serving €2.70 €2.70

Price per 10gr Collagen €2.97 €2.97



Beautin Collagen cu Mg

Magneziul:

• Contribuie la functionarea normala a muschilor si oaselor.
• Reduce oboseala.
• Magneziul detine proprietati euforizante asupra sistemului nervos central, 
intervenind in rezolvarea starilor depresive, fiind considerat un calmant natural.

Vitamina B6:
• Formarea normală a globulelor roșii
• Funcționarea normală a sistemului imunitar
• Reglarea activității hormonale



Beautin Collagen Ser pentru față șiochi



Beautin Collagen Ser pentru față șiochi

Continut: 30ml
Doza: Se aplica de 2 ori/zi

Beautin Collagen Ser pentru față și ochi cu acid hialuronic, collagen si Matrixyl 3000.

Ideal pentru:
• Rehidratare faciala
• Reducerea ridurilor
• Fermitatea pielii
• Cresterea elasticitatii pielii.

 Conține peptide de colagen cu greutate moleculară scăzută pentru o mai buna
absorbtie.
 Imbogatit cu Matrixyl 3000 that is supported by several clinical trials.
 Contine acid hialuronic
 Dupa aplicarea serului, pielea ramana matasoasa



Beautin Collagen Ser pentru față șiochi

Continut: 30ml
Doza: Se aplica de 2 ori/zi

• Ser rehidratant si anti-îmbătrânire pentru față și ochi. 
• Conține mai multe ingrediente care acționează pentru umplerea și netezirea
ridurilor, crescând in același timp elasticitatea pielii.
• Colagenul marin hidrolizat furnizează pielii fractiuni de colagen, amino acizi si
peptide care contribuie la regenerarea și fermitatea pielii furnizând de asemenea, 
protecție anti-rid. 
• Acidul hialuronic este foarte cunoscut pentru proprietățile sale rehidratante
deoarece poate absorbi de 1000 de ori greutatea sa în apă. 
• Acest ser conține, de asemenea, betaină și Matrixyl 3000, ingrediente care 
sunt însoțite de mai multe studii clinice individuale pentru eficacitatea lor în
domeniul sănătății pielii. 



Beautin Collagen Ser pentru față șiochi

• Matrixylul, o peptida, adica un fragment de proteina, inlesneste patrunderea in 
piele a cremei si stimuleaza productia proprie de colagen

• Nu este suficient ca produsul sa contina toate ingredientele necesare pentru
diminuarea ridurilor, acestea trebuie sa patrunda in adancime in piele pentru a-si
face efectul. Studii clinice au demonstrat ca Matrixyl ajuta cu adevarat la 
reducere liniilor fine de pe ten, creste fermitatea pielii, ajutand-o cu adevarat sa
para mai tanara.



Beautin Collagen Ser pentru față șiochi

Continut: 30ml
Doza: Se aplica de 2 ori/zi

Mod de utilizare: 

• Serul se aplică dimineața și seara pe fața curățată în prealabil
și în jurul ochilor. 

• În momentul în care este complet absorbit, peste ser se poate aplica orice
alt produs cosmetic. 

• DOAR PENTRU UZ EXTERN!



Beautin Face & Eye Serum

Content: 30ml
Dosage: Apply twice daily
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Beautin Recharge Monodose Kit



Beautin Recharge Monodose Kit

Contine: 5 fiole * 30ml
Doza: 1 fiola pe zi

Beautin Collagen Recharge Monodose Kit cu Mg.
Colagen lichid de baut din sursa marina.

Promoveaza:

• Sanatatea si frumusetea pielii din interior.
• Productia de colagen
• Sanatatea si frumusetea pielii, parului si unghiilor.
• Sanatatea articulatiilor si a cartilajelor.

 Contine 10,000mg de Colagen per doza.
 Imbogatit cu Magneziu.
 Contine acid hialuronic pentru rehidratare maxima.
 Aroma placuta de mango-pepene galben.

Perfect pentru 
reîncărcarea nivelului
de colagen după 3 luni 

de utilizare a 
produsului de 500 ml.



Beautin Recharge Monodose Kit

Continut: 5 fiole * 30ml
Doza: 1 fiola pe zi

Beautin Collagen Recharge Monodose Kit cu Mg.

In acest produs folosim aceasi formula avansata cu magneziu ca si in Beautin
Collagen cu Mg de 500ml.

Ideal pentru:

• Clientii care vor sa inceapa sa foloseasca collagen lichid. Posibilitatea de a testa
produsul contra unei sume mai mici de bani.

• Consumatorii care folosesc deja Beautin Ser pentru fata si ochi ca si tratament
complementar.

• Consumatorii Beautin Collagen de 500ml. Dupa o perioada de 3 luni sa isi
reface rezerva de collagen pana la inceperea urmatorului tratament.

• A fi utilizat in deplasare, cand calatoriti sau la birou. Are dimensiuni compacte
si usor de transportat.
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Gama Beautin




