
HAPPY  GUT
HE ALTHY  SKIN  
FROM WITHIN

Resultaten gebaseerd op een marketingonderzoek bij 13 deelnemers 
(6 mannen en 7 vrouwen), tussen 30 en 60 jaar, gedurende 12 weken. 

WERKT VAN 
BINNENUIT 

ONDERSTEUNT 
DE HUID- 
BARRIÈRE

HELPT FIJNE 
LIJNTJES TE 

VERMINDEREN

ONDERSTEUNT 
DE DARMFLORA

VOEDT DE 
DROGE HUID



UW HUID WEERSPIEGELT DE GEZONDHEID VAN UW BUIK 

Skin Youth Biome™ bestaat uit 4 wetenschappelijk bestudeerde bacteriënstammen, die uniek zijn 
voor Advanced Nutrition Programme™. Deze combinatie van levende culturen en vitamine C zorgt 
er niet alleen voor dat de darmflora gezond blijft en ondersteund wordt, maar ook dat de huid er 
gladder en jeugdiger blijft uitzien. 

WAT BEVAT HET?

• 4 wetenschappelijk bestudeerde bacteriënstammen:  

• Lactobacillus rhamnosus GG, LGG® 

• Bifidobacterium longum HA-524® 

• Pediococcus acidilactici, ROSELL®-175 

• Lactobacillus reuteri HA-188® 

• Vitamine C 

WAT DOET HET?

• Ondersteunt de immuniteit 

• Beschermt met antioxidanten

• Helpt de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels 

te verminderen

• Helpt de droge huid te voeden

• Ondersteunt de natuurlijke huidbarrière 

VOOR WIE?

• Voor wie een jeugdige, gezonde huid wil

• Voor wie een normale, gezonde darmflora wil  

RESULTATEN VAN HET MARKETINGONDERZOEK

Resultaten gebaseerd op een marketingonderzoek bij 

13 deelnemers (6 mannen en 7 vrouwen), tussen 30 

en 60 jaar, gedurende 12 weken. De metingen werden 

uitgevoerd met een analyseapparaat van Courage & 

Khazaka en bij het begin van de proefstudie en na 12 

weken. Dit waren de resultaten van de studie: 

• De hydratatie van de huid verbeterde met 43% 

• De diepte van de rimpel verbeterde met 26% 

• De integriteit van de huid verbeterde met 25% 

• De huid werd 5% gladder 

• De elasticiteit verbeterde met 3% 

 

HOE GEBRUIKEN?

Dagelijks 1 capsule innemen bij een maaltijd.

SPECIFIEKE KENMERKEN

• Skin Youth Biome™ werd ontwikkeld met een 

geavanceerde microcapsuleringstechniek: die zorgt 

ervoor dat de bacteriën het maagzuur overleven en 

gemakkelijk de darm bereiken waar ze nodig zijn. 

• De capsules van Skin Youth Biome™ zijn 

plantaardig. Ze zijn samengesteld uit plantenvezels 

van bomen.  

  

VRIJ VAN

• Gluten

• Gist

• Kunstmatige kleurstoffen

• Kunstmatige smaakstoffen

GESCHIKT VOOR

Vegetariërs

OPGELET

• Indien u onder medisch toezicht staat, gelieve uw 

arts te raadplegen alvorens gebruik.

• Buiten bereik van kinderen bewaren.

• Bewaren beneden 25° C, op een droge plaats en uit 

de buurt van direct zonlicht en warmte.

VERPAKKING

60 capsules

(6 blisterverpakkingen van 10 capsules in een doos)

HOUDBAARHEID

24 maanden na productiedatum

SKIN YOUTH BIOME™
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