Protect & Fill is vernieuwd!
Direct bestellen

Protect & Fill 2.0
Skinuals | Exclusive Supplements

Protect & Fill heeft een upgrade gehad. We houden wekelijks alle wetenschappelijke literatuur in de
gaten en luisteren naar onze klanten. Om die reden hebben we 1) twee ingrediënten aangepast en 2) de
verpakking een upgrade gegeven. Hieronder delen we de veranderingen met je.

Skinuals
Exclusive supplements
Protect & Fill
30 sticks

Voedingssupplement
Collageenpreparaat
Netto inhoud: 474 gram

Dit was 500 gram,
maar door de verandering in ingrediënten
is het totaalgewicht iets lager geworden.
Sommige ingrediënten wegen simpelweg
zwaarder dan anderen.

Aanbevolen dagelijkse dosering: 1 stick per dag, tenzij anders geadviseerd.
Houd je aan de (aanbevolen) dagelijkse dosering. Een gevarieerde, evenwichtige
voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn
geen vervanging van een gevarieerde voeding.

Ingredientenlijst: gehydrolyseerd viscollageen (Peptan®) (bevat VIS),
glucosaminesulfaat KCl (bevat SCHAALDIEREN),
chondroitinesulfaat,
vitamines, lycopeen (LycoBeads®), druivenpitextract, hyaluronzuur, bètacaroteen,
luteine, mineralen (L-OptiZinc®), bamboe extract, astaxanthine (AstaReal®),
zeaxanthine.

Polypodium extract is
uit de formule gehaald

Bewaaradvies: Donker, afgesloten, bij kamertemperatuur en buiten bereik van
jonge kinderen bewaren.

Gebruik: Los de inhoud van 1 stick op in een glas water. Consumeren na of
tijdens een maaltijd. Voor het behoud van de kwaliteit, direct na bereiding
consumeren.

Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar, bij zwangerschap(-swens) of
borstvoeding en bij ziekte.
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Vernieuwde samenstelling
In de tabel hieronder vind je de nieuwe samenstelling van Protect & Fill. Veel is er niet veranderd, maar
we willen hier wel transparant in zijn. Polypodium extract is uit de formule gehaald. Eerder hebben we dit
ingrediënt toegevoegd als innovatief element, maar helaas is de werking ervan niet verder opgepakt in
wetenschapsland. Bovendien hebben we vitamine B8, ofwel biotine toegevoegd aan de formule. Uit de
laatste voedselconsumptiepeilingen blijkt dat niet iedereen deze vitamine voldoende binnenkrijgt uit de
voeding. En omdat het hard bewezen is dat biotine bijdraagt aan huidverzorging van binnenuit, vonden
we dat deze vitamine niet kon ontbreken. De dosering vitamine E is iets verlaagd op basis van de laatste
wetenschappelijke inzichten is deze dosering voldoende om de huid van binnenuit te beschermen tegen
luchtvervuiling en UV schade. Bijkomend voordeel: de formule is beter oplosbaar in water!

De dosering vitamine E
is verlaagd.

Polypodium extract is
uit de formule gehaald

Vitamine B8/biotine is
toegevoegd aan de formule
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Vernieuwde verpakking
Ook de verpakking heeft een upgrade gehad. Deze is exclusiever, compacter en 'hufter' proof. Dat
laatste wil zeggen dat klanten de verpakking niet meer kunnen retourneren als de verpakking eenmaal
open is gemaakt. Dit past bij een kwalitatief hoogwaardig en exclusief merk. De verpakking is iets
'mannelijker' gemaakt door de donkerblauwe band door te laten lopen over de gehele verpakking. Én we
hebben duidelijke gebruiksinstructies toegevoegd en hier icoontjes voor laten ontwikkelen. Hieronder zie
je een voorbeeld van de nieuwe verpakking.
De voorkant is strakker en gesloten.
Geen deksel meer.

Zijkant van de verpakking
met gebruiksinstructies

Donkerblauwe band
loopt door op achterkant
Hier is de verpakking verzegeld
en kunnen gebruikers de
sticks na openen uitschuiven.

Vernieuwde samenstelling
op de achterkant.
Nu ook in het Engels..

Product bestellen
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