
Multi Collagen Total® Multi Collagen Sport® NDS® PureLine 
Collagen Ezy Move®

NDS® PureLine 
Collagen BoneX®

NDS® PureLine 
Collagen HairActive®

NDS® PureLine 
Collagen SkinActive®

NDS® PureLine 
Collagen TendonX®

Ingredienser: 3 unike hydrolyserte 
kollagenpeptider

3 unike hydrolyserte 
kollagenpeptider

Hydrolysert kollagenpeptid Hydrolysert kollagenpeptid Hydrolysert kollagenpeptid Hydrolysert kollagenpeptid Hydrolysert kollagenpeptid

Opprinnelse: Bovin Bovin Bovin Bovin Bovin Bovin Bovin

Spesifikke 
kollagenpeptider:

CPV 101  CPF 218 CPF 218 CPF 105  VRS 55 CPF 101 CPT 202

CPF 218  CPT 202

CPFB 105  CPB 227 

Anbefalt daglig dose: 1 måleskje (15 ml); 
7500 mg kollagen.
Ved ekstra behov: 
2 måleskjeer (2 x 15 ml); 
15000 mg kollagen.

1 toppet måleskje (15 ml) 
7500 mg etter behov. 

Ved spesielle behov kan 
dosen fordobles.

1 toppet måleskje (10 ml) 
5000 mg kollagen etter 
behov.

1 toppet måleskje (10 ml) 
5000 mg kollagen etter 
behov.

1-2 strøkne måleskjeer 
(5 ml) 2500-5000 mg 
etter behov.

1 strøken måleskje (5 ml) 
2500 mg kollagen etter 
behov.

1 toppet måleskje (10 ml) 
5000 mg kollagen etter 
behov.

Indikasjoner/btuk: Kroppen danner flere ulike kollagenpeptider. Alle NDS® -kollagenpeptider virker dobbelt: 
1. En mindre del opptas som hele molekyler og finner veien til det vevet som skal støttes/restitueres; 

2. Det meste fordøyes, opptas og virker som byggestein for det samme vevet.

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider til hele kroppen, 
med spesielt fokus på

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider til hele kroppen, 
med spesielt fokus på

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider med fokus på

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider med fokus på

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider med fokus på

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider med fokus på

Daglig tilførsel av kollagen-
peptider med fokus på

Hud, hår, negler, 
ledd og ben

Ledd, kroppsbygning, 
sener/leddbånd og muskler

Leddbrusken og leddenes 
bevegelighet

Benas bindevevsgrunn-
substans

Hårets sunnhet og glans Hud, hår og negler Sener, senefester ved 
bena, leddbånd og 
leddkapsler

Hvem kan 
dra nytte av dette:

Alle med behov for 
ekstra støtte til bindevev, 
f.eks. etter stress, dårlig 
kosthold, tobakksrøyking 
og alkohol. 
Gjenoppbygger smidig-
het og restituerer 30 % 
av kroppens protein i 
relevante vev. 
Etter krevende behandling, 
f.eks. cellegiftbehandling, 
som belaster kroppens 
protein-og bindevev.

Alle med behov for 
forebygging og behandling 
av (sports-) skader og 
ulykker. 
Ved rehabilitering etter 
sykdom, innleggelse, 
muskeltap. Behov for å 
opptrene elastisitet, rekke-
vidde, muskel-ledd-sam-
funksjon og koordinasjon, 
alle typer trening (ved-
likehold, oppbygging, 
bodybuilding).

Ved slitte led/tap av brusk 
i leddene, slitasjegikt, ned-
satt bevegelighet, stivhet.

Ved sengeleie som fører 
til tap av benmasse, 
benskjørhet (osteoporose) 
og lav benmasse (osteo-
peni) sammen med fysisk 
aktivitet og passende 
kosttilskudd som tilfører 
bena mineraler.

Ved hårtap og dårlig 
hårvekst sammen med 
passende kost og vita-
min-mineraltilskudd. 

Etter cellegiftbehandling 
med hårtap.

Ved alle lidelser/proble-
mer der det er behov for å 
bygge opp hudens styrke 
og elastisitet og fremme 
hår-/neglevekst. 

Eksem etter  infeksjoner i 
huden, ved arrdannelser 
etter akne og andre skader 
på huden, f.eks. forbren-
ninger og operasjoner.

Ved alle lidelser, overbe-
lastning, betennelse eller 
slitasjetilstander i senene 
(senevev), som hevelser, 
irritasjoner, seneskjede-
betennelse, skinnebeins-
betennelse, hælsmerter 
(plantar fasciitt), tennis-
albue, musearm, idretts-
skader og andre følger av 
ensidig, gjentatt arbeid og 
monotone bevegelser.

Hvordan inntas 
kollagenpeptider? De kan oppløses i vann, juice, smoothies, suppe e.l. (ca. 200 ml). Tåler oppvarming.

Fysiske kjennetegn: Smaksnøytrale og vannløselige.

Oppbevaring: Oppbevares tørt og kjølig og utilgjengelig for barn.

Kosttilskudd: Daglig dose bør ikke overskrides. Kosttilskudd bør ikke erstatte et variert kosthold.
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HVA SKJER NÅR DU TAR 
EKSTRA KOLLAGENPEPTIDER ?

HÅR, HUD, NEGLER
NDS® Collagen SkinActive® (CPV101)
NDS® Collagen HairActive®

INNTAK:
Alle NDS® -collagenpeptider har
■	 Nøytral smak
■	 Kan blandes i både kald og varm  

mat/drikke, f.eks. smoothies,  
fruktmos, yoghurt, suppe,  
varmretter

■	 Rene produkter uten forurensning  
og uønskede stoffer

FORDØYELSE 
OG OPPTAK:
■	 Fordøyeligheten er ekstremt høy:  

98,4 %
■	 Ikke noe tap av aktivt stoff
■	 10 % passerer inn i kroppen intakt 

og fungerer som signal til oppbyg-
ging i spesifikke vev

■	 90 % omgjøres til de byggestei-
nene det spesifikke vevet trenger 
for å restituere seg

LEDD (SMÅ OG STORE)
NDS® Collagen Ezy Move® (CPF 218)
NDS® Collagen TendoneX® CPT 202
NDS® Collagen F2M® CPB 227

BENAS BINDEVEV
NDS® Collagen BoneX® (CPFB 105)
Molekylvekt  5kDa (ca. 50 aminosyrer)

HÅR

HUD

NEGLER

Kollagen er det største proteinvevet i kroppen, men
det svekkes med alderen på grunn av stressbetinget 

livsstils-kompensasjon og bruk av ulike typer medisiner.
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