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Mūsdienīgs�aistuma noslēpums
Jaunais dzēriens skaistumam ar īpaši izvēlētu uzturvielu kombināciju – 
kolagēnu, hialuronskābi, vitamīniem un olīvu polifenoliem.  
Ādas, matu un nagu veselībai.

Sastāvs
Vitamīni
Vitamīns E
Vitamīns C
Biotīns

Minerālvielas
Cinks
Selēns

Citas sastāvdaļas
Kolagēna hidrolizāts
Hialuronskābe
Koenzīms Q10
Olīvu augļu ekstrakts,
tai skaitā hidroksitirozols

1 flakonā

69,6 mg α-TE
80 mg
50 μg

 

10 mg
55 μg

 

2500 mg
100 mg

10 mg
170 mg
5,1 mg

Katru dienu iedzeriet viena flakona saturu (dienas deva) ēšanas laikā 
vai pēc ēšanas. Pirms lietošanas flakonu sakratīt. 

Vienā malkā visas būtiskās uzturvielas.

Orthomol® Beauty satur dabiskas sastāvdaļas, kas var nedaudz mainīt krāsu vai darīt saduļķo-
jumu, tomēr tas nemaina produkta kvalitāti. 
Orthomol® Beauty ražošanā nav izmantota gēnu tehnoloģija un tas nesatur laktozi, lipekli, 
alergēnus (saskaņā ar EU 1169/2011) un krāsvielas. 

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Ražotājs: Orthomol GmbH, Vācija, www.orthomol.de
Pārstāvis Latvijā:  M.A.Sales&Marketing, tālr. +371 26652994, info@ortomol.lv

www.ortomol.lv

dienas
deva

Tik  vienkārši!

Jautājiet lielākajās aptiekās. 
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Vienkārši  �aisti Skaistāk nemaz nevar būt
Līdz ar laiku āda zaudē savu dziļāko slāņu elastību un mitrumu. Ar virspusējiem, lokāliem līdzekļiem ādas dziļākos 
slāņus ietekmēt praktiski nav iespējams. 

Kolagēna un hialuronskābes kombinācija nodrošina ādas visu, arī dziļāko slāņu stingrību un pietieka-
mu mitruma līmeni. 

Izmantojot ortomolekulāros principus*, jaunajā produktā Orthomol Beauty dermatologi savienojuši šīs vielas ar citām 
ādas, nagu un matu veselībai būtiskajām uzturvielām.

Kolagēns un hialuronskābe skaistumam- zinātniski pamatoti. 

Zinātniskos pētījumos ir pierādīts, ka, iekšķīgi lietojot kolagēna peptīdus, hialuronskābi un antioksidantus, iespē-
jams palēnināt ādas novecošanas procesus: 

Olīvu ekstrakts - dabisks skaistuma avots

Olīvu ekstrakts tiek iegūts no vairāk nekā 100 gadu vecu Vidusjūras krastos 
augušu olīvkoku augļiem (Olea europaea) un tas ir īpaši bagāts ar 
hidroksitirisolu. 

• Hidroksitorosols ir augu valsts polifenols, tam piemīt spēcīgas antioksidanta 
īpašības. Turklāt ir pierādīts, ka hidroksitirosols spēj palēnināt ādas 
novecošanās procesus5.

• Antioksidants hidroksitirosols spēj pasargāt ādu no ārējās vides kaitīgās 
ietekmes6. 

• Iekšķīgi lietots kolagēna šķīdums, salīdzinot ar lokāli 
lietotu kosmētiku, daudz jūtamāk panāk ādas atjaunoša-
nās (reģenerācijas) spēju uzlabošanos, īpaši ādas 
dziļākajos slāņos1. Iekšķīgi lietota kolagēna šķīduma biopie-
ejamība ir ļoti laba. 

• Iekšķīgi lietoti bioaktīvie kolagēna peptīdi samazina 
ādas grumbiņas un krunciņas, veicina ādas elastību un 
stimulē ādas struktūrelementu kolagēna un elastīna šķiedru 
atjaunošanos ādā un saistaudos2,3. 

• Iekšķīgi lietota hialuronskābe paaugstina ādas 
mitruma līmeni4.

Bez kolagēna hidrolizāta un hialuronskābes, Orthomol Beauty 
sastāvā ir arī fitamīna-Q10-komplekss, kas ir vitamīnu, koenzīma 
Q10 un vērtīgo olīvu polifenolu kombinācija. Olīvkoki ir ilgdzīvotāji, jo 
dabā olīvās esošie polifenoli pasargā olīvkokus un to augļus no 
apkārtējās vides kaitīgās ietekmes, piemēram, UV-stariem, karstu-
ma vai skābekļa brīvajiem radikāliem. Šo pašu labvēlīgo ietekmi mēs 
varam sagaidīt, olīvu polifenolus lietojot iekšķīgi. 

Olīvu ekstraktā esošajiem polifenoliem (hidroksitirozolam) 
pierādīta pretnovecošanas un antioksidatīvā iedarbība.

*Ortomolekulārā medicīna ir zinātne par uzturvielu 
(vitamīnu, mikroelementu, augu valsts aktīvo vielu) 
bioķīmiski pamatotu kombināciju izmantošanu 
veselības saglabāšanā.  

Mazāks 
grumbiņu 
dziļums2

Lielāka
ādas 
elasticitāte3

Vairāk 
elastīna2

Augstāks 
ādas mitruma
līmenis4

veicina kolagēna veidošanos, kas nepieciešams 
normālai ādas darbībai

veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

palīdz uzturēt matu veselību

Vitamīns C

Selēns, biotīns un cinks

palīdz uzturēt nagu veselību
Selēns un cinks

Vitamīns C, E, cinks un selēns

palīdz uzturēt ādas veselību
Biotīns un cinks


