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Witamina A:

• Buduje zdrowe komórki skóry.
• Stymuluje odnowę komórek.
• Zwiększa ochronę przed środowiskiem zewnętrznym.
• Pogrubia naskórek.
• Stymuluje cyrkulację krwi.
• Równoważy gruczoły łojowe.
• Stymuluje kolagen i glikozaminoglikany.
• Wzmacnia odporność skóry.
• Reguluje produkcję melaniny.

Omega 3 i 6 oraz witamina A dla skóry (Skin Omegas+) – 60 kapsułek 

Suplement diety zapewniający optymalne nawilżenie każdej skóry. Zawiera specjalnie opracowany 
zestaw kwasów Omega 3 i Omega 6 oraz witaminę A. Ekstrakt pozyskiwany jest z łososia wolnożyją-
cego lub z hodowli ekologicznej.  Nie zawiera metali ciężkich. Szczególnie polecany dla skór: suchych, 
wrażliwych, ze stanami zapalnymi oraz skór problematycznych.
Produkt ten:
• Wzmacnia barierę ochronną skóry.
• Zwiększa nawilżenie skóry i ją wygładza.
• Działa przeciwzapalnie.
• Poprawia odporność skóry

Antyoksydanty dla skóry (Skin Antioxidant) – 60 kapsułek.

• Produkt zapewnia optymalną ochronę antyoksydacyjną.
• Chroni przed promieniowaniem UV.
• Produkt szczególnie polecany dla osób palących, z fotouszkodzeniami skóry, narażonych na szkodli-
we wpływy środowiska. 

Badania wykazały, że 95% kobiet w Eu-
ropie ma niedobory wit. A, zaś 85% ma 
niedobory witaminy D, co może skutkować 
zagrożeniem zdrowia. 

2. KATALOG PRODUKTÓW THE ADVANCED NUTRITION PROGRAMME™ 

III. SUPLEMENTY DIETY

1. UNIKATOWOŚĆ SUPLEMENTÓW DIETY THE ADVANCED NUTRITION PROGRAMME™
The Advanced Nutrition Programme™ to gama suplemen-
tów premium, wspomagających uzyskanie zdrowej skóry 
i pomagających zwiększyć ogólne dobre samopoczucie. 
Składniki zawarte w produktach są najwyższej jakości, 
co wpływa na łatwość ich przyswajania przez organizm. 
Wszystkie oleje pochodzące z ryb są skrupulatnie spraw-
dzane pod kątem zanieczyszczeń, a jakość składników 

odżywczych zawartych w produktach jest na najwyższym 
poziomie. Wszystkie te elementy wpływają na to, że Ad-
vanced Nutrition Programme™, to doskonałe rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą poprawić wygląd skóry oraz uzyskać 
ogólne lepsze samopoczucie. To pierwszy krok w stronę 
nowego sposobu pielęgnacji skóry.

Witamina D

• Chroni skórę i odmładza.
• Promuje wzrost i naprawę komórek skóry.

Witamina A + dla skóry (Skin Vit A+) – 60 kapsułek

Suplement diety idealnie skomponowany dla zdrowia każdej skóry i kości. Zawiera niezbędne witami-
ny A i D w łatwo przyswajalnej formie przyjaznej dla organizmu. Wspomaga odporność.
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Twój specjalista ds. Environ®, Jane Iredale™ i Advanced Nutrition Programme™.

Wyłączny dystrybutor: Protea Anti Aging Sp. z o.o.

ul. Bohdanowicza 19 lok. 7, 02-127 Warszawa, tel./fax 22 824 25 36, tel. kom. 603 413 222

e-mail: info@proteaantiaging.pl, www.proteaantiaging.pl


