
Voed je huid 
en laat je schoonheid 

BIOACTIEF COLLAGEENDRANKJE MET

MACRO-ANTIOXIDANTEN ® 
UIT NATUURLIJK FRUIT



WANNEER

MINDER 
ISMEER

Het bioactief collageendrankje van Beauty & 
Go is een verjongend supplement dat de huid 

beschermt en vernieuwt.

Onze unieke, hoogwaardige formule bevor-
dert de collageensynthese en de elasticiteit 

van de huid. 

Drink 1 flesje per dag. We raden een kuur van 
30 dagen aan voor een optimaal resultaat.
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MET MACRO-ANTIOXIDANTEN®

UIT NATUURLIJK FRUIT

Macro-antioxidanten zijn sterke, 
antioxidante macromoleculen die 

voorkomen in natuurlijke fruitvezels. 
Dat maakt Beauty & Go zo exclusief. 

Ons revolutionair ingrediënt wordt 
gewonnen uit de schil van vruchten 
waar meer dan 50% van de antioxi-
danten zich bevinden. Dit betekent 

dat ze geen deel uitmaken van jouw 
dagelijks eetpatroon.

Meer dan 15 jaar aan wetenschap-
pelijk onderzoek door de Spaanse 
Nationale Onderzoeksraad (CSIC) 

heeft aangetoond dat de gezondheid-
seffecten van macro-antioxidanten 
3x groter zijn dan die van gewone 
antioxidanten. Dit zorgt voor baan-
brekende resultaten in het gevecht 

tegen schade door vrije radicalen en 
in het verbeteren van de huid. 



KLINISCH GETEST,
BEWEZEN RESULTAAT IN 30 DAGEN*
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In een onafhankelijke studie bij 50 vrouwen 
tussen 45 en 65 jaar oud, zorgde Beauty & Go 
voor een duidelijke verbetering op het gebied 

van belangrijke anti-aging eigenschappen. 

*Individuele resultaten kunnen verschillen maar bij consequent gebruik 
zal je huid verder verbeteren.
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““88% van de vrijwilligers 
voelde een algemene 

verbetering van 
hun huid



Beauty from the inside out. 
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