DESCOBRE 		
O TEU BRILHO

KIT DE FERRAMENTAS 2021

OLÁ
		BELEZA

		Estamos prestes a mostrar-te porque é que toda a gente está
a ficar doida pelo nosso Collagen ElixirTM, também conhecido
como o frasquinho maravilha, para que, assim que for lançado,
te sintas super confiante em partilhá-lo.

		Lê tudo sobre os incríveis benefícios do Collagen Elixir, os seus
principais ingredientes e o que fazem, pontos de conversa
sobre sustentabilidade, críticas impactantes de clientes reais, e,
claro, as Perguntas Frequentes.
	Pensa nisto como o teu pequeno livro de sucesso para o nosso
frasquinho maravilha.

EU SOU IMPORTANTE:

Precisamos de ser transparentes e honestos com os nossos
clientes; não só é muito importante, como também é uma
exigência legal. Tudo neste kit de ferramentas está em
conformidade com a lei, pelo que quando se fala sobre o
Collagen Elixir só se deve utilizar as afirmações deste kit de
ferramentas, e utilizar sempre as isenções de responsabilidade
onde o fizermos.

A MELHOR DICA:

Vai a Social Palette para obter
imagens pré-feitas que podes
partilhar nas tuas redes sociais.
Basta descarregar e publicar!

DIGITALIZAR PARA IR
PARA SOCIAL PALETTE

CARACTERÍSTICAS
		E BENEFÍCIOS
DO PRODUTO
		

Benefícios dos ingredientes

Sustentabilidade

5 gramas de peptídeos de colagénio
marinho em cada frasco

Estes pequenos frascos impermeáveis
não são apenas bonitos. Mantêm
o elixir fresco e sem conservantes
artificiais, o que significa menos
desperdício desnecessário para ti e
para a Terra

Apoiar a saúde de cabelo, pele e
unhas* com vitamina C, zinco e biotina

Colagénio de peixes selvagens
capturados, naturalmente ricos em
colagénio de tipo I, que demonstrou
favorecer a produção natural de
colagénio pelo organismo e promover
uma pele saudável e hidratada**

Mistura de beleza antiga de
ingredientes botânicos incluindo bagas
de goji, acerola, aloé vera e camomila

Sabor a bagas silvestres com uma
pitada de ingredientes botânicos
doces e sem nenhum sabor a peixe

Frascos 100% recicláveis feitos em
instalações neutras em carbono

Peptídeos marinhos de bacalhau
e escamudo capturados de
forma responsável nos mares da
Escandinávia

Ao utilizar colagénio com certificação
Marine Stewardship Council, ajudamos
a assegurar a proteção dos recursos
marinhos e trabalhamos para eliminar
a pesca em excesso

Sem adição de açúcares
*A biotina contribui para a manutenção de cabelo e pele normais. A vitamina C contribui para a formação normal de colagénio para a função normal da
pele. O zinco contribui para a manutenção de cabelo, unhas e pele normais
**Li P, Wu G. Funções da glicina dietética, prolina e hidroxiprolina na síntese do colagénio e no crescimento animal. Aminoácidos. 2018; 50:29–38

RESULTADOS 					
COMPROVADOS

91
92 90
83
%
SENTIRAM UMA

TEZ MAIS JOVEM*

%
SENTIRAM UMA

%
DISSERAM QUE APELE

PARECIA MAIS SAUDÁVEL

*

PELE MAIS
RADIANTE*

%

NOTARAM UMA
MELHORIA NA
FIRMEZA DA PELE*

*Os resultados individuais podem variar. Estatísticas baseadas num inquérito a 113 participantes que utilizaram o Isagenix Collagen Elixir™
consecutivamente durante 30 dias sem intervenção cosmética ou outras alterações conhecidas dos seus produtos de cuidados regulares da pele.
Os participantes no inquérito incluíram Isagenix Associates, que são elegíveis para ganhar uma comissão pelas vendas dos produtos Isagenix.
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MILHÃO

DE FRASCOS VENDIDOS NAS
PRIMEIRAS 72 HORAS

NOS EUA

NOMEADO “MELHOR PRODUTO
DE BELEZA INTERIOR” POR

CLASSIFICADO COM 9
(EM 10 VALORES) POR

		TÍTULOS
			 NAS REDES
		SOCIAIS
Teaser 1
Algo bonito está a chegar. Prepara-te para descobrires
o teu brilho com o nosso frasquinho maravilha que fez
com que 91% dos clientes notassem ter ficado com
uma tez mais jovem*.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty
#IsagenixEurope
*Os resultados individuais podem variar. Estatísticas baseadas num inquérito a 113
participantes que utilizaram o Isagenix Collagen Elixir™ consecutivamente durante
30 dias sem intervenção cosmética ou outras alterações conhecidas dos seus
produtos de cuidados regulares da pele. Os participantes no inquérito incluíram
Isagenix Associates, que são elegíveis para ganhar uma comissão pelas vendas
dos produtos Isagenix.

Teaser 2
Algo bonito está a chegar. Apoia a saúde de pele,
cabelo e unhas* com cada garrafinha, e diz olá ao teu
novo brilho.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty
#IsagenixEurope
*A biotina contribui para a manutenção de cabelo e pele normais. A vitamina C
contribui para a formação normal de colagénio para a função normal da pele.
O zinco contribui para a manutenção de cabelo, unhas e pele normais.

Teaser 3
Estás pronto(a) para descobrires o teu brilho com o frasco que
foi votado “Melhor Produto de Beleza Interior” por Marie Claire
e classificado com 9 (em 10 valores) por Elle Australia?
Apoia a saúde do teu cabelo, pele e unhas com cada golo*,
e prepara-te para brilhar este verão.
#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty #IsagenixEurope
*A biotina contribui para a manutenção de cabelo e pele normais. A vitamina C contribui
para a formação normal de colagénio para a função normal da pele. O zinco contribui para a
manutenção de cabelo, unhas e pele normais.

		PERGUNTAS
			 FREQUENTES
O que é o Collagen Elixir ?
TM

O Collagen Elixir será em breve o mais recente passo na tua rotina de
beleza. É feito com peptídeos de colagénio marinho, biotina, vitamina C,
zinco, e outros ingredientes botânicos antigos para apoiar a pele saudável
de dentro para fora*. Tudo o que te resta fazer é beber e desfrutar!
*A biotina contribui para a manutenção de cabelo e pele normais. A vitamina C
contribui para a formação normal de colagénio para a função normal da pele. O zinco
contribui para a manutenção de cabelo, unhas e pele normais

Quais são os benefícios do colagénio de tipo 1?

Existem muitos tipos de colagénio. O colagénio de tipo I é o bloco de
construção da estrutura da nossa pele, constituindo cerca de 80% da
camada dérmica da nossa pele. Os nossos corpos produzem colagénio
naturalmente, mas a sua produção começa a diminuir à medida que
envelhecemos. A investigação demonstrou que um suplemento com
colagénio pode ser benéfico para a manutenção de uma pele saudável e
hidratada. O colagénio marinho é composto principalmente por colagénio
de tipo I e é rico em aminoácidos únicos e especializados que têm
benefícios específicos para a saúde da pele e apoiam a produção natural
de colagénio pelo organismo.

De onde vem o colagénio marinho?

O colagénio marinho do Collagen Elixir é obtido a partir de peixes
selvagens de água fria capturados nas águas da costa da Noruega,
seguindo práticas rigorosas e amigas do ambiente.

A embalagem de Collagen Elixir é reciclável?

Sim, a nossa embalagem de Collagen Elixir é 100% reciclável.
Por favor recicla o frasco de vidro e a caixa de forma responsável.

Para quem é adequado o Collagen Elixir?

O Collagen Elixir é adequado para adultos a partir dos 18 anos. Embora
o Collagen Elixir contenha ingredientes à base de alimentos que podem
ser adequados para mulheres grávidas ou a amamentar, é sempre melhor
consultares o teu médico antes de utilizares qualquer suplemento alimentar.

Posso tomar Collagen Elixir se for alérgico a peixe?

Não, o Collagen Elixir não é adequado para pessoas com alergias ao peixe.

Quantas porções devo tomar por dia?

Recomendamos tomar uma dose de Collagen Elixir por dia.

Com que frequência devo tomar o Collagen Elixir?

A melhor frequência para tomar o Collagen Elixir é diariamente! A qualquer
hora, em qualquer lugar
- desde que tomes uma dose completa de Collagen Elixir todos os dias,
continuarás a colher os benefícios.

Posso beber o Collagen Elixir num Dia de Depuração?
Sim, o Collagen Elixir pode ser tomado em Dias de Depuração e tem um
valor de 2 Créditos de Depuração por dose ao utilizar o Rastreador de Dia
de Depuração. Consulta o nosso Rastreador de Dia de Depuração para mais
informações sobre as opções de snacks aprovadas para o Dia de Depuração.

Quais são os diferentes tipos de colagénio e quais são as
suas funções?

Existem pelo menos 16 tipos de colagénio conhecidos, mas a maior parte
do corpo é constituída por quatro tipos principais: tipo I, II, III e IV. O tipo I, o
colagénio que utilizamos para o elixir, é o colagénio mais predominante no
corpo, principalmente usado para produtos de beleza por ser o principal
componente estrutural da pele, osso, tendões, tecidos conjuntivos e cartilagem
fibrosa. O tipo II encontra-se principalmente na cartilagem elástica que serve de
amortecedor para as articulações. O tipo III serve como estrutura de apoio para
órgãos, artérias e músculos. O tipo IIII encontra-se nas camadas da pele e ajuda
na filtração.
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