
 
 
 
 
 
 

 

Skin Collagen Synergy 
FAQ’s 

 
Wat zijn belangrijke ingrediënten om op te letten in een collageensupplement? 

Misschien denk je dat je moet letten op collageen, maar je let liever op zogenaamde 
collageenbouwers, die de huid helpen meer collageen van betere kwaliteit te produceren. Een 
supplement dat collageen effectief ondersteunt bevat altijd deze collageenbouwers. 
 
Collageenbouwers zijn de vitaminen en mineralen die ons lichaam nodig heeft om sterk collageen 
aan te maken, zoals vitamine A, C en E, zink, koper, MSM, druivenpitextract en SOD. Elk van deze 
voedingsstoffen is essentieel voor de aanmaak van gezond, sterk en hoogwaardig collageen.  
 
Collageensupplementen leveren enkel eiwitten, waar de meesten van ons ook zonder 
supplementen via onze voeding al voldoende van binnenkrijgen. En meer eiwitten betekent ook 
niet per definitie meer of beter huidcollageen. Willen we écht bijdragen aan sterke, gezonde 
collageenketens, is een combinatie van die zogenaamde collageenbouwers onontbeerlijk. 
 
Wat zit er in Skin Collagen Synergy? 

Skin Collagen Synergy is een slim supplementensysteem dat helpt je eigen collageen te 
activeren. Onze onderzoekers ontwikkelden een dagelijkse portie van vier slimme capsules met 
32 zorgvuldig afgestemde ingrediënten die de aanmaak van collageen ondersteunen en 
bijdragen aan een frisse, jonger uitziende huid. Elke portie bevat: 
 
2 capsules Skin Collagen Support, met een 
synergetische, op onderzoek gebaseerde combinatie 
van vitamine C, zink, MSM en fytonutriënten.  
 
Skin Vit C bevat een blend van vitamine C, zink en 
acerolabes die de aanmaak van collageen ondersteunt 
en de huid helpt oplichten en verhelderen.  
 
Skin Vitality is onze moderne multivitamine en bevat 28 
ingrediënten, waaronder cofactoren die de aanmaak van 
collageen in zijn totaliteit ondersteunen.  
 



Deze dagelijkse portie is verpakt in een beschermende pod. Elke verpakking bevat voldoende 
porties voor 28 dagen. Kortom: een praktische oplossing voor een moderne, drukke levensstijl. 
 
Voor wie is het? 

Het is geschikt voor ieder huidtype, eigenlijk voor iedereen die vroegtijdige veroudering wil 
tegengaan. Iedereen met een rijpere huid, fijne lijntjes en rimpels. Het is geschikt voor veganisten 
en vegetariërs. En het is ook een geweldig supplement in de aanloop naar een belangrijk moment 
als een verjaardag of bruiloft, voor een gladdere, stralendere teint. 
 
Welke voordelen biedt Skin Collagen Synergy? 

Skin Collagen Synergy biedt diverse voordelen. 
De 32 zorgvuldig afgestemde ingrediënten 
ondersteunen de aanmaak van collageen1 en 
activeren zo gezond collageen in de huid. 
 
De ingrediënten zijn rijk aan antioxidanten. Dit helpt 
de huidcellen beschermen tegen oxidatieve stress2, 
iets wat kan bijdragen aan een versneld 
verouderingsproces.  
 
Verder helpt het systeem fijne lijntjes en rimpels te 
verminderen, de teint te verhelderen en de huid een 
frisse, jeugdige uitstraling te geven.  
 
 

 
1 Vitamine C draagt bij aan de productie van collageen om de normale huidprocessen te ondersteunen. 
2 Selenium helpt cellen beschermen tegen oxidatieve stress.  

 


