
Velkommen til
SUND HUD 
FRA INDERST 
TIL YDERST

”Når huden næres indefra øges effekten af 
hudplejeprodukter og ansigtsbehandlinger.”

Lorraine Perettta,  
iiaa Head of Nutrition
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SKIN VIT C 
Vores kroppe har 35 milliarder hudceller, og vi fremstiller 
200 millioner hudceller i timen. Forskning har for længst 
bevist at vitaminer, mineraler og antioxidanter kan hjælpe 
med at understøtte hudens generelle sundhed.  
 
På hudplejeniveau er C-vitamin lovprist for sine forbyggen-
de egenskaber med serums anbefalet til at lysne, udglatte 
og ensarte hudtonen. Ved indtagelse af C-vitamin giver de 
iboende egenskaber en bemærkelsesværdig støtte til at 
bevare en sund og modstandsdygtig hud.  
 
Efter at have revideret den nyeste forskning har Advanced 
Nutrition Programme (UK) udviklet denne udgave af Skin 
Vit C kosttilskuddet, som indeholder en ny fusion af tre 
ingredienser: C-vitamin, zink og acerolabær. 

VELKOMMEN TIL ET ENESTÅENDE SORTIMENT  
AF KOSTTILSKUD TIL HUDEN
Advanced Nutrition Programme™ er et sortiment af kosttilskud, der fremmer sund hud og er udviklet af den engelske 
virksomhed iiaa (The International Institute for Anti-Ageing) i 2006. Konceptet bag dette enestående sortiment af  
kosttilskud er at nære huden indefra og opnå en sundere hud. 

Alle kosttilskud er udviklet med omtanke og fremstillet af veldokumenterede ingredienser af højeste kvalitet, som kroppen 
let kan optage. Hvert produkt er understøttet af forskning, fremstillet i England og testet af uafhængige tredjepartslaborato-
rier. De naturlige og naturidentiske ingredienser er produceret under de strengeste standarder og højeste certificering. 
 
Advanced Nutrition Programme™ stræber efter veganske/vegetariske, økologiske ingredienser, som er fri for kunstige 
konserveringsmidler, farver, aromaer, PCB og fyldstoffer uden tilsat sukker, salt, soja, hvede, gluten, gær, laktose eller 
mejeriprodukter. Fiskeolierne udvælges omhyggeligt af Epax®, som er en verdensførende Friend of the Sea certificeret 
leverandør. Epax® produkter er garanteret at opfylde de højeste kvalitetskrav for sikkerhed, sporbarhed, bæredygtighed 
og opfylder de højeste standarder for renhed. Til sidst men ikke mindst; alt emballage er 100% genanvendelig. 

GODE TIL:
- Alle hudtyper
-  Anbefales især til alle, der er bekymret over:  

for tidlig ældning, ujævn hudfarve, hud med  
solskader, forurening, skader fra blåt lys,  
livsstil og stress.

HVAD DE GØR:
- Lysner og ensarter en trist udseende hud
-  Understøtter normale blodkar og 

-gennemstrømning
- Beskytter hudens celler mod oxidativ stress
- Understøtter dannelsen af kollagen i huden

EN FUSION AF TRE 
SYNERGISTISKE INGREDIENSER
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Vores ernæringsekspert, Lorraine Perretta forklarer  
videnskaben bag dette nye kosttilskud: 

”I årtier er C-vitamin blevet fejret vidt og bredt for sine 
mange fordele, når det gælder vores hud og vores ge-
nerelle velbefindende. Efter omfattende forskning under 
udviklingen af Skin Vit C besluttede vi at sammensætte 
C-vitamin med nye ingrediensprofiler fra acerola-bær og 
zink, som har været valideret af den akademiske verden 
i årevis, og derved udnytte den synergi disse ingredien-
ser giver. 

Zink er et næringsstof, der spiller en rolle i mere end 
200 enzymer, og nu er der dertil også en stigende 

mængde beviser der påviser hudplejefordelene.  
Faktisk har der siden 2000 været en stigning på 130% 
i undersøgelser af zinks positive påvirkning på både 
hud, hår og negle. 

Denne evidensbaserede forskning og det videnskabelige 
grundlag fik os til at medtage zink i denne version af 
Skin Vit C. 

Acerolabær kan prale med at være rig på ascorbinsyre 
(C-vitamin) og polyphenoler - faktisk indeholder den 
50-100 gange mere C-vitamin end appelsiner og citro-
ner. Nye undersøgelser påviser fordele i bekæmpelsen 
af solskader forårsaget af UVB-stråler.”

INDHOLD I  
SKIN VIT C
 
C-Vitamin 500mg - 625% af RI*
Zink 2mg - 20% af RI*
Acerola-bær 55mg 

*RI = Referenceindtag

C-vitamin (som ascorbinsyre og 
acerola-bær [malpighia glabra] 
ekstrakt), pullulan (kapselskal), 
risibre (oryza sativa), zinkcitrat.

DAGLIG 
INDTAGELSE:
-  Tag 1 kapsel i forbindelse  

med et måltid.
-  Egnet til veganere  

eller vegetarer.
-  Personer i medicinsk-behand-

ling bedes konsultere en læge 
inden indtagelse.

Vejl. udsalgspris
DKK 310,00

VEGANSK INGEN 
GLUTEN 

VEGETARISK PLANTEBASERET 
KAPSEL

INGEN KUNSTIGE 
FARVESTOFFER

INGEN KUNSTIGE 
SMAGSSTOFFER

Nyere forskning 
dokumenterer at acerolabær

REDUCERER PIGMENTERING 

MED 45%



FÆRCH A/S . Jens Juuls Vej 22 . 8260 Viby J . Tlf. 86 72 58 00 . www.advamcednutritionprogramme.dk

Produkterne kan købes på advancednutritionprogramme.dk  
og hos udvalgte forhandlere over hele landet. Billeder og pressemateriale  
kan downloades på kosmetolognet.dk

Yderligere information:

Adm. Direktør
Tina Rasmussen 
tina@dermalogica.dk 

F Ø L G  O S  P Å  A D V A N C E D N U T R I T I O N P R O G R A M M E _ D K

Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud sælges i mere end 17 lande.
I Danmark finder du Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud hos udvalgte forhandlere  
samt online på advancednutritionprogramme.dk.

FÆRCH A/S er distributør af Advanced Nutrition Programme™ kosttilskud, Dermalogica hudpleje og Jane Iredale 
mineralmakeup og kan derfor levere en komplet løsning for at opnå sund hud fra inderst til yderst; Feed, Fortify & Finish. 

VORES KERNEVÆRDIER ER I HJERTET AF ALT HVAD VI GØR
Kerneværdierne for Advanced Nutrition Programme™ er; videnskabeligt undersøgte sammensætninger, kvalitets- 
ingredienser, at nære huden indefra samt at fremme sundhed og vitalitet. Og samtidig sættes en ære i at være yderst 
miljøbeviste. 

Nøglen er enkelthed. Konceptet ”sund fra inderst til yderst” er ideelt for alle. Helt klart for dem, der ikke tager et kost- 
tilskud eller har den overbevisning, at huden får nok næring via kosten - og det er også ideelt for dem, der allerede tager 
kosttilskud, da dagene nu er forbi med at stå foran hylderne og prøve at finde ud af, hvad de har brug for. Advanced  
Nutrition Programme™ er et samlet sortiment, der dækker hudpleje, sundhed og ældning.

HER SKILLER VI OS UD
Vores filosofi er mere end blot ord. Det er vores livsstil. Det første trin i en fyldestgørende hudplejerutine er, at sikre at 
du tilfører huden tilstrækkelig næring. Huden er kroppens største organ, men det sidste organ, der får næring, når hjerte, 
lunger, nyrer m.m. har taget sin andel. Så hvis du starter indefra med at fremstille sunde hudceller, kan du opnå  
imponerende resultater. Disse kosttilskud er den eneste måde at sikre, at du tilfører huden tilstrækkelig næring. 

Uanset hvad du spiser og hvilke fantastiske, magiske ingredienser, der findes indenfor hudplejeindustrien, mangler du en 
vigtig faktor i hudplejens virkning, hvis du kun behandler huden topisk. Ved at tilføje den vigtige succesfaktor, Advanced 
Nutrition Programme™, kan du øge effektivitet. 

ALLE KOSSTILSKUD ER GODKENDT AF FØDEVARESTYRELSEN I DANMARK.


