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Din kompletta kollagenbutik med

svensktillverkade produkter av hög kvalitet.
 
 

 

 

https://collansweden.se/


gott och enkelt att dosera

De flytande produkterna har  god

sötsyrlig bärsmak och kan tas som en

shot eller utblandad med vatten som

en läskande dryck.

 

Kollagenpulvret är lättlösligt,

smakneutralt och kan blandas med

valfri kall eller varm dryck. 

 

Våra produkter innehåller kollagen

från gräsbetande kor.

 

 

 



collan® liquid mobility

för tränande 

och för ledkomfort

collan® liquid mobility främjar en god ledhälsa med en

unik sammansättning av framförallt kollagen men

också med glukosamin, kondroitin, L-karnitin.

 

Kollagenbrist i kroppen kan orsaka muskelvärk och

ledproblem. Om man tillför kollagen stimuleras

kroppens egen kollagenbildning och detta i sin tur

håller lederna hälsosamma och smidiga. 

 

Flaskan innehåller 500 ml. 

Dagsdos 15 ml

33 doser/flaska

Dosmått medföljer på flaskans kork.

https://collansweden.se/mobility/liquid-mobility


collan® liquid beauty L och S

anti age & glow

Varje dos ger en superboost med 10 000 mg kollagen

samt skönhetsämnena biotin, hyaluronsyra och silica. Den

stärker, hud, hår naglar och bromsar hudens åldrande.

Huden får glow och elasticitet. 

 

Kollagen finns naturligt i kroppen men avtar med åldern.

Kollagen bidrar till struktur och stadga i huden samt

binder fukt i huden. 

 

Flaskorna innehåller 500 ml / 250 ml

Dagsdos 25 ml

20 doser/stor flaska, 10 doser/liten flaska

Dosmått medföljer på flaskans kork. 

 

 

https://collansweden.se/beauty/liquid-beauty-large/


collan® pure

rent kollagen - för hela kroppen

Collan®Pure är 100% rent kollagenpulver

 fritt från tillsatser, hydrolyserat för lätt upptaglighet i

kroppen och stimulerar den egna

kollagenproduktionen. 

 

Genom att använda kollagen regelbundet stärks hår,

hud, naglar, leder och ligament. 

 

Collan®Pure kan användas som ett proteintillskott eller

vid ökat proteinbehov och kan kombineras med alla

kosttillskott.

 

Burken innehåller 300g rent kollagen

Dagsdos 2 skopor, 10 g

30 dosor/burk

Skopa ligger i burken

 

 

 

 

 

https://collansweden.se/pure/pure/


bli återförsäljare

www.collansweden.se

Våra snygga, smarta och goda produkter 
ska ha en självklar plats i er butik!

 
Kontakta oss för ett samarbete! 

 
 

Conlo AB
 

Anna Björklund
anna@conlo.se
T. 079-3012100

 

Lindholmsvägen 1c

417 57 Göteborg

 

 

 

 

https://collansweden.se/pure/pure/

