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Czy wiedzą Państwo, że około jedną trzecią 
wszystkich białek w naszym organizmie 
stanowią cząsteczki kolagenu? Kolagen jest 
głównym składnikiem tkanki łącznej. Służy 
on m.in. do budowy naczyń krwionośnych, 
chrząstek, kości, zębów i naszej skóry. Tkanka 
łączna tworzy biologiczną siatkę, która 
wzmacnia nasz organizm i zapewnia mu 
ochronę, podporę i stabilność.

Włókna kolagenu pełnią podobną funkcję 
stabilizacyjną jak żelbetowe wsporniki wysokich 
drapaczy chmur. Miliony tych stabilizujących 
molekuł tworzą tkankę łączną organizmu, kości, 
skóry oraz ścian naszych naczyń krwionośnych.

Witamina C jest niezbędna dla komórek 
organizmu, by mogły one produkować 
dostateczne ilości sprawnych włókien 
kolagenowych. Aminokwasy lizyna  

i prolina to ważne elementy budulcowe 
kolagenu, stanowiące tym samym decydujące 
czynniki tworzenia stabilnej tkanki łącznej.

Organizm ludzki nie może sam wytwarzać 
witaminy C, dlatego jedynym jej źródłem jest 
codzienne pożywienie. 

To samo dotyczy egzogennego aminokwasu 
lizyny, egzogennego (nie jest on produkowany 
i regenerowany we własnym organizmie i musi 
zostać dostarczony wraz z pożywieniem).
Prolina jest aminokwasem endogennym – 
wytwarzanym w organizmie, jednak często w 
ilościach niewystarczających na pokrycie potrzeb

Lizyna i witamina C są egzogenne i muszą być przyjmowane z pożywienia. Za to prolina może 
być w określonym zakresie wytwarzana w organizmie. ProlysinC™ zawiera kombinację tych 
trzech składników odżywczych dla uzupełnienia dziennej diety.

Prolysinc™

Program wzbogacający w molekuły kolagenu –  
lizynę i prolinę
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Zalecane dawkowanie: 
Dorośli: 3 x dziennie 1 tabletka w trakcie posiłków z 
odpowiednią ilością płynu (woda, sok, herbata)

Zawartość: 90 tabletek w opakowaniu
Nr artykułu: 009

Witamina C z: 
 Kwas askorbinowy ........................................................... 300 mg
L-prolina  ................................................................................ 150  mg
L-Lizyna  ................................................................................. 300  mg

Składniki tabletki: 

ProlysinC™ jest Programem 
wzbogacającym z oferty Programów 
Zdrowia Komórkowego Dr Ratha. 
Nasze Programy wzbogacające 
zapewniają dodatkową porcję 
wybranych mikroelementów, 
w celu pokrycia zwiększonego 
zapotrzebowanie organizmu.  
 
ProlysinC™ może być przyjmowany 
zarówno z naszymi Programami: 
podstawowym, jak i uzupełniającymi.

Program wzbogacający


