Genacol – 100% KOLLAGEN – STOR NYHET!!
Kronisk verk i ledd og muskler: Rapporter fra 22 land, fra tusenvis av personer
som er blitt kvitt kroniske smerter i ledd og muskler, som har fått glattere hud,
og lever et mer ungdommelig aktivt liv, er en stor nyhet for mange nordmenn.
Genacol-100% kollagen har ifølge rapporter, hjulpet alle disse menneskene å
bli smertefrie i løpet av de siste 10 årene.
Genacol Lab Inc har mottatt et stort antall brev som forteller at Genacol har
hjulpet mot artritt, artrose, fibromyalgi, senebetennelse, betennelse i
skulderledd, brokk, karpal- tunnel syndrom (store plager pga nerve i klemme i
hånd- leddet) og autoimmune tilstander.
Kroppens lim: Kollagenet er limet som binder kroppen sammen og tjener som støtdemper i alle
ledd. 30 % av kroppsmassen består av kollagen og finnes i alt bindevev. Uten kollagen ville
kroppen stort sett bestå av bein og sener. Støtdemperne, det vil si leddbrusken består av 70 %
collagen. Tilsammenligning finner en ca 1 % Glucosamin i leddbrusken.
Økende alder fører ofte til smerter i ledd. Dette er helt naturlig fordi kroppens egen produksjon av
kollagen avtar fra 30-års alder, med ca 1-2 % i året.
Derfor er det lett å forstå at et kollagen tilskudd kan hjelpe dine støtdempere å fungere bedre.
Hud: På samme måte får huden flere rynker etter som kollagen utgjør 70 % av huden din Med
mindre kollagen mister huden evnen til å holde på væsken. Derfor blir huden mindre spenstig
med alderen. Mangelen på collagen fører derfor til flere rynker. Det er ikke tilfeldig at flere kjente
antirynkekremer inneholder collagen. Et tilskudd av kollagen fyller derfor huden så å si innenfra.
Søvn
Svært mange personer har rapportert at i tillegg til mange helseforbedringer, har de også fått en
mye bedre søvn, også folk som har hatt et kronisk søvnproblem.

Genacol inneholder hydrolysert kollagen – hva er det?
Genacol inneholder det vi kaller hydrolyserende kollagen. Dette er et protein som består av 19
aminosyrer. Produktet er godkjent som kosttilskudd av myndighetene i Europa og i øvrige berørte
land. På grunn av den patenterte, unike produksjonsprosessen, som gjør kollagenet superpotent,
så tas 98 % av proteinet opp av kroppen (høy biotilgjengelighet).
Dette betyr effektivt opptak og rask effekt av kosttilskuddet.
Samtidig som dette kosttilskuddet tilfører kollagen, stimuleres kroppens egen produksjon av
samtlige 5 collagentyper, som trengs i kroppens ulike deler.
Dosering:Tre kapsler Genacol før sengetid og en time etter måltid, gir best resultat. Det er viktig at
du drikker minst 1 ½ liter vann dagen etter. Genacol kan også tas før frokost, med litt redusert
effekt.
Svenske pasienter har rapportert at det tar minimum 3 måneder for å få full effekt eller for å bli
helt smertefri. Dette betyr at du må spise 3 bokser Genacol som en første kur for å få effekt.
Rapport fra dame på 74 år med sterk slitasjegikt (artrose) i begge knærne, brukte Genacol i 18
måneder før hun var helt smertefri.
Mange har fortalt at de dessuten opplever at de sover bedre når de tar kollagenet om kvelden.
Husk: Ta gjerne 1-2 gram C-vitamin om dagen for bedre opptak av kollagenet i brusken!
Viktig: Noen ytterst få mennesker blir verre i leddene ved inntak av Genacol. Årsak: De mangler
kobber. Begynn med kobbertabletter og plagene kan forsvinne og kroppen klarer nå å nyttiggjøre
seg kollagenet.

