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5MARKA

nawilżenie,
jędrność, blask

Kolagen rybi Peptan® F
zwiększa poziom nawilżenia skóry o 12%*

*Wykazano, że Peptan® F zwiększa nawilżenie skóry o 12% po 8 tygodniach stosowania, a jednocześnie 91% osób otrzymujących Peptan® F zauważyło wyższy poziom nawilżenia. 



4MARKA

Nasza marka

FA Beauty Elixir® to innowacyjna marka, która odpowiada
na potrzeby najbardziej wymagających kobiet. Bazujemy na
opatentowanych, przebadanych i świadomie dobranych składnikach 
aktywnych naturalnego pochodzenia. Tworzymy wysokiej jakości 
suplementy diety oraz nutrikosmetyki, których działanie zostało 
potwierdzone badaniami klinicznymi.

MISJA

Wspieramy kobiety w świadomym i naturalnym dbaniu o zdrowie, 
wygląd oraz witalność.

WIZJA

Wieloletnie doświadczenie oraz zrozumienie potrzeb naszych 
klientów daje nam motywację do ciągłego rozwoju i szukania 
nowoczesnych rozwiązań. Kobieta znajduje się  w centrum 
naszych starań, a jej zdrowie naszym priorytetem.



5CO NAS WYRÓŻNIA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Podczas wytwarzania naszych produktów stosujemy wyłącznie 
wysokiej jakości surowce, potwierdzone certyfikatami.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie oferowane przez nas suplementy są testowane
i przebadane laboratoryjnie. Stale monitorujemy rynek i jego 
potrzeby, dlatego nie tylko tworzymy nowe, ale też ulepszamy już 
wprowadzone produkty.

Co nas wyróżnia?

NAPĘDZA NAS PASJA

Od ponad 18 lat tworzymy suplementy, które mają za zadanie 
wspierać zdrowie oraz polepszać komfort życia. W centrum 
naszych starań jest człowiek i jego potrzeby, dlatego w oparciu o 
naukową wiedzę ekspertów wykorzystujemy tylko sprawdzone 
składniki, aby zapewnić naszym klientom oczekiwane rezultaty.



uroda
    & wellness

Twój sekret naturalnego piękna

Beauty Elixir®  Caviar Collagen to ekskluzywna seria produktów, 
która została stworzona z myślą o wyjątkowych i wymagających 
kobietach. Kompleksowa kuracja przeciwstarzeniowa zawiera 
bogatą w naturalne składniki formułę, zapewniającą nawilżenie 
oraz zdrowy i młodzieńczy wygląd skóry, włosów i paznokci.

Kolagen to jedno z najważniejszych białek ludzkich, które stanowi 
ponad 30% wszystkich białek, a w przypadku skóry właściwej – aż 
70%. Jest bezwzględnie najważniejszym białkiem strukturalnym,
odpowiedzialnym za budowę skóry, włosów, paznokci, ścięgien, 
chrząstek stawowych oraz naczyń krwionośnych.

Dostępne smaki

PINACOLADA

FRUIT PUNCH

NATURALNY



Caviar Collagen
POWDER

7URODA & WELLNESS

Piękno, które pochodzi od wewnątrz 

Kluczowe składniki

KOLAGEN RYBI PEPTAN® F

KWAS HIALURONOWY

EKSTRAKT Z KAWIORU

BIOTYNA

NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kolagen rybi Peptan® F
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Witamina C
Kwas hialuronowy
Cynk
Ekstrakt z kawioru
Witamina B6
Selen
Biotyna

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

9 G

6500 mg
230 mg 
57,5 mg
150 mg
100 mg

10 mg
5 mg

1,4 mg
110 μg
100 μg 

RWS*

(72% RWS)
(187,5% RWS)

(100% RWS)

(100% RWS)
(200% RWS)
(200% RWS)

Skład produktu

nawilżenie i nawodnienie

bilans olejowy i kontrola wody

szybsza regeneracja skóry

odżywienie skóry i komórek

zdrowe włosy, skóra i paznokcie

270 G PROSZKU
(30 DNI STOSOWANIA)
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Co wyróżnia Caviar Collagen?

OPATENTOWANY KOLAGEN PEPTAN® F

Innowacyjna forma kolagenu morskiego Peptan® F  odznacza się 
blisko 90% biodostępnością oraz wysoką zawartością wszystkich 
najważniejszych aminokwasów – dlatego zapewnia skuteczne 
działanie i realne korzyści w walce z niedoskonałościami oraz 
poprawą nawilżenia skóry.

UNIKATOWA FORMUŁA

Każda porcja nutrikosmetyku zawiera aż 6500 mg opatentowanego 
białka kolagenowego Peptan® F oraz szereg wartościowych 
komponentów (ekstrakt z kawioru, kwas hialuronowy, wyciągi
z owoców aceroli i dzikiej róży, witaminy C i B6, biotyna, cynk oraz 
selen), które zapewniają skuteczną kurację przeciwstarzeniową.

WYGODNA FORMA

Sproszkowana forma Beauty Elixir® Caviar Collagen ułatwia jego
systematyczne przyjmowanie w ilości, jakiej potrzebuje Twój 
organizm. Caviar Collagen dostępny jest również w saszetkach, 
dzięki czemu możesz je zabrać gdzie tylko chcesz, bez obawy
o miejsce w torebce.

Caviar Collagen
POWDER (SASZETKI) 

Piękno, które pochodzi od wewnątrz 

NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kolagen rybi Peptan® F
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Witamina C
Kwas hialuronowy
Cynk
Ekstrakt z kawioru
Witamina B6
Selen
Biotyna

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

9 G

6500 mg
230 mg 
57,5 mg
150 mg
100 mg

10 mg
5 mg

1,4 mg
110 μg
100 μg 

RWS*

(72% RWS)
(187,5% RWS)

(100% RWS)

(100% RWS)
(200% RWS)
(200% RWS)

Skład produktu 20 SASZETEK
(20 DNI STOSOWANIA)



NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kolagen rybi Peptan® F
Witamina C
Kwas hialuronowy
Ekstrakt z owoców aceroli
Ekstrakt z owoców dzikiej róży
Ekstrakt z kawioru
Witamina B6
Selen
Biotyna

60ML

6500 mg
100 mg 

50 mg
50 mg
50 mg

5 mg
1,4 mg 
55 μg 
50 μg

RWS

(125% RWS)

(100% RWS)
(100% RWS)
(100% RWS)

Skład produktu

9URODA & WELLNESS

Piękno, które pochodzi od wewnątrz 

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

12 AMPUŁEK
(12 DNI STOSOWANIA)

NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kolagen rybi Peptan® F
Ekstrakt z owoców aceroli
     w tym witamina C
Witamina C
Kwas hialuronowy
Cynk
Ekstrakt z kawioru
Witamina B6
Selen
Biotyna

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

7 G

6500 mg
230 mg 
57,5 mg
150 mg
100 mg

10 mg
5 mg

1,4 mg
110 μg
100 μg 

RWS*

(72% RWS)
(187,5% RWS)

(100% RWS)

(100% RWS)
(200% RWS)
(200% RWS)

210 G PROSZKU
(30 DNI STOSOWANIA)Skład produktu

9URODA & WELLNESS

Wolny od aromatów

Beauty Elixir® Caviar Collagen PURE bazuje wyłącznie na
naturalnych składnikach i jest całkowicie wolny od dodatków, 
m.in. aromatów, barwników, słodzików czy konserwantów. Tak 
przygotowana formuła gwarantuje multiwymiarowe wsparcie dla 
Twojej cery i pomoże przeciwdziałać wszelkim niedoskonałościom
– zapobiega powstawaniu zmarszczek, ogranicza nadmierne
wysychanie skóry i wspiera jej prawidłowe nawilżenie, pobudza 
naturalną produkcję kolagenu, umożliwia zachowanie zdrowych 
włosów i paznokci oraz chroni komórki przed niekorzystnym 
wpływem stresu oksydacyjnego.

Zatrzymaj czas

Niewłaściwe odżywianie, stres, nieustanny pośpiech, postępujący 
proces starzenia, zmiany hormonalne, przesadne zmęczenie, 
zanieczyszczenia środowiska – wszystko to wpływa na Twoją 
skórę, której stan ulega z czasem pogorszeniu. Zatrzymaj czas
i wybierz FA Beauty Elixir® Caviar Collagen PURE.

Caviar Collagen
POWDER PURE



NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kolagen rybi Peptan® F
Witamina C
Kwas hialuronowy
Ekstrakt z owoców aceroli
Ekstrakt z owoców dzikiej róży
Ekstrakt z kawioru
Witamina B6
Selen
Biotyna

60ML

6500 mg
100 mg 

50 mg
50 mg
50 mg

5 mg
1,4 mg 
55 μg 
50 μg

RWS

(125% RWS)

(100% RWS)
(100% RWS)
(100% RWS)

Skład produktu

10URODA & WELLNESS

Piękno, które pochodzi od wewnątrz 

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Piękno zamknięte w butelce

Beauty Elixir® Shot ma najłatwiej przyswajalną, płynną formę 
kolagenu. Wspomaga rewitalizację i odnowę skóry od wewnątrz. 
Hydrolizowany kolagen odbudowuje włókna podporowe skóry, 
zmniejszając przy tym głębokość oraz liczbę zmarszczek. To 
kwintesencja młodości, zamknięta w wygodnej w dozowaniu 
płynnej formie.

Eliksir młodości

Wraz z wiekiem naturalna produkcja kolagenu w organizmie
obniża się. To właśnie jego deficyt przyczynia się do utraty jędrności 
i sprężystości skóry twarzy oraz powstawania zmarszczek. Beauty 
Elixir® Caviar Collagen skutecznie koryguje i opóźnia objawy 
procesu starzenia się. Unikatowy, bogaty skład zawiera innowacyjne 
połączenie peptydów kolagenu rybiego Peptan® F, kwasu hialuro-
nowego, biotyny i witaminy C, zapewniając młody wygląd Twojej 
skóry, a także wzmacniając włosy i paznokcie.

12 AMPUŁEK
(12 DNI STOSOWANIA)

Caviar Collagen
SHOT 



1 Clinical Study, 2012. “Visualisation and Assessment versus Placebo of the Effect In Vivo of the Oral Intake of Hydrolysed Collagen on Skin Properties. Investigational Products: Rousselot Peptan F versus Maltodextrine PYC,” 
Cosderma, France, 2012.
2 Clinical study 2008 — AOO654 — 51, Dermscan, France.
3 Jérome Asserin 2015. The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. JCD.

naukowo potwierdzona
skuteczność Peptanu® F

zmniejszenie rozpadu
włókien kolagenowych3

wzrost
gęstości skóry1

wzrost
elastyczności skóry2

zmniejszenie liczby
mikro bruzd2

wzrost
nawilżenia skóry1



zdrowie
    & odporność
Suplement nowej generacji

W sezonie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym
powinniśmy szczególnie zadbać o układ odpornościowy. Wśród 
wielu dostępnych na rynku suplementów diety na odporność 
ciężko wybrać ten, który zapewni najlepsze działanie. Warto 
skorzystać z najskuteczniejszego rozwiązania, jeśli chodzi
o przyswajalność – innowacyjnej technologii liposomalnej.

Technologia liposomalna

Technologia ta charakteryzuje się działaniem celowanym
– liposom dostarcza odpowiednie stężenie do miejsca docelowego, 
chroniąc zamknięte w nim substancje podczas transportu. Pozwala 
to w 100% wykorzystać zawarte w produkcie składniki i cieszyć się 
efektami suplementacji.

nie zawiera barwników
ani aromatów

odpowiedni
dla wegan

bez sztucznych
wypełniaczy

nie zawiera 
glutenu

nie zawiera cukru
ani słodzików

12ZDROWIE & ODPORNOŚĆ



najwyższa jakość i przyswajalność

wysoka biodostępność
transportowanych substancji

łagodny dla układu trawiennego

łatwa w użyciu forma saszetek

ochrona przed czynnikami
degradacyjnymi

Immuno
Technologia liposomalna 

Kluczowe składniki

WITAMINA C

WITAMINA D

KURKUMA

OLEJ Z ROKITNIKA

CYNK

PIPERYNA

NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Witamina C

Ekstrakt z kłącza kurkumy
(93% kurkuminy)

Olej z rokitnika
(30% kwasu alfa-linolenowego)

Ekstrakt z owoców czarnego pieprzu
(98% piperyny)

Cynk

Witamina D

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

5 G

1000 mg

250 mg
(233 mg)

250 mg
(75 mg)

1,05 mg
(1 mg)

5 mg 

50 µg (2000 IU) 
 

RWS*

(1250% RWS)

(50% RWS)

(1000% RWS)

Skład produktu

13ZDROWIE & ODPORNOŚĆ

30 SASZETEK
(30 DNI STOSOWANIA)



suplement nowej generacji
wspierający odporność

100% naturalny skład

najwyższa przyswajalność

liposomalna technologia

farmaceutyczna jakość
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witalność
   & równowaga

Kobiecość to nasza siła

Każda z kobiet jest inna – różnimy się temperamentem, wyglądem,
stylem życia i upodobaniami. To, co nas łączy, to chęć zachowania 
zdrowej i promiennej skóry, mocnych włosów i paznokci oraz 
cieszenia się pełnią sił witalnych. Organizm kobiety ma jednak
w ciągu miesiąca zmienne potrzeby. Z myślą o kobietach i ich 
wyjątkowych, zmieniających się potrzebach FA Beauty Elixir® 
stworzyło innowacyjny suplement – FEMALE SUPPORT.

Suplementacja jutra

Ten wyjątkowy suplement można określić mianem „skrojonego na 
miarę” kobiecych potrzeb – innego wsparcia potrzebujemy 
podczas menstruacji, a innego w pozostałe dni. Dzienna porcja 
zawiera aż 47 składników aktywnych, zamkniętych w kilku 
kapsułkach i tabletkach – dzięki kompleksowemu działaniu nie ma 
konieczności sięgania po dodatkowe produkty.



30
DNI

WITALNOŚĆ & RÓWNOWAGA

regulacja aktywności hormonalnej

16

zdrowe włosy, skóra i paznokcie

wsparcie odporności i trawienia

kompleks multiwitaminowy i mineralny

Female Support
Poczuj siłę kobiecości 
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NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kompleks witaminowo-mineralny
Potas
Chlorek
Wapń
Witamina C 
Magnez
Witamina E
Żelazo
Niacyna 
Cynk
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Ryboflawina
Tiamina 
Krzem
Mangan
Miedź
Witamina A
Kwas foliowy
Jod
Chrom
Molibden 
Biotyna
Witamina K
Witamina B12
Selen 
Witamina D
Kompleks roślinny
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego 
  w tym sylimaryny
Ekstrakt z czerwonej koniczyny 
  w tym izoflawonów 
Ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej
Ekstrakt z nasion kopru włoskiego
Ekstrakt z szyszek chmielu
Ekstrakt z kory wierzbownicy drobnokwiatowej
Ekstrakt z korzenia pochrzynu włochatego

Olej z ryb
  w tym kwas eikozapentaenowy (EPA)
  w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA)
Sprzężony kwas linolowy CLA 80% 
  w tym CLA
Chlorowodorek L-ornityny
Lecytyna sojowa
  w tym 35% fosfatydylocholina
L-metionina
L-glutation
Inozytol
Likopen
Luteina

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

 W 1 SASZETCE SREBRNEJ

320 mg
319 mg
220 mg

98 mg
75 mg

61 mg α-TE
7 mg

20 mg NE
15 mg
10 mg
5,7 mg
3,7 mg
3,5 mg

2 mg
1,8 mg
0,5 mg

700 μg RE
200 μg
150 μg

60 μg
50 μg
30 μg
30 μg
25 μg
21 μg
10 μg

124 mg 
99,2 mg
100 mg 

8 mg
50 mg
50 mg
50 mg
25 mg
25 mg

1000 mg
180 mg
120 mg
500 mg
400 mg
100 mg
71,5 mg

25 mg
30 mg
25 mg
15 mg
0,3 mg

0,25 mg

RWS*

(16% RWS)
(40% RWS)
(28% RWS)

(123% RWS)
(20% RWS)

(508% RWS)
(50% RWS)

(125% RWS)
(150% RWS)
(167% RWS)
(407% RWS)
(264% RWS)
(318% RWS)

(90% RWS)
 (50% RWS)  
(88% RWS)

 (100% RWS)
(100% RWS)
(150% RWS)
(100% RWS)

(60% RWS)
(40% RWS)

 (1000% RWS)
(38% RWS)

(200% RWS)

Skład produktu 30 SASZETEK
(30 DNI STOSOWANIA)

Female Support
Poczuj siłę kobiecości 

SREBRNE SASZETKI

Dzienna porcja suplementu zawiera – zależnie od dnia cyklu menstru-
acyjnego – 5 lub 6 tabletek i kapsułek, zamkniętych w saszetkach. Na co 
dzień pozwalają one na uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów, 
utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, zachowanie
odpowiedniej masy ciała, wsparcie prawidłowej pracy mózgu, serca, 
wątroby, układu nerwowego oraz wspomagają detoksykację organizmu 
i proces jego odnowy. Srebrne saszetki zawierają substancje aktywne 
regulujące prawidłowe funkcjonowanie i wspierają potrzeby kobiecego 
organizmu, w tym zapotrzebowania na składniki odżywcze.



NAZWA SKŁADNIKA AKTYWNEGO

Kompleks witaminowo-mineralny
Potas
Chlorek
Wapń
Witamina C
Magnez
Witamina E
Żelazo
Niacyna 
Cynk
Kwas pantotenowy
Witamina B6
Ryboflawina
Tiamina 
Krzem
Mangan
Miedź
Witamina A
Kwas foliowy
Jod
Chrom
Molibden 
Biotyna
Witamina K
Witamina B12 
Selen 
Witamina D
Kompleks roślinny
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego
Ekstrakt z korzenia mącznicy lekarskiej
Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego 
  w tym sylimaryny
Ekstrakt z czerwonej koniczyny 
  w tym izoflawonów 
Ekstrakt z nasion guarany
  w tym kofeiny
Ekstrakt z korzenia pokrzywy
Proszek z liści buchu
Ekstrakt z nasion kozieradki pospolitej
Ekstrakt z nasion kopru włoskiego
Ekstrakt z szyszek chmielu
Ekstrakt z kory wierzbownicy drobnokwiatowej
Ekstrakt z korzenia pochrzynu włochatego

Olej z ryb
  w tym kwas eikozapentaenowy (EPA)
  w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA)
Sprzężony kwas linolowy CLA 80% 
  w tym CLA
Chlorowodorek L-ornityny
Lecytyna sojowa
  w tym 35% fosfatydylocholina
L-metionina
L-glutation
Inozytol
Likopen
Luteina

*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

 W 1 SASZETCE RÓŻOWEJ

320 mg
319 mg
220 mg
178 mg

75 mg
61 mg α-TE

20 mg
20 mg NE

15 mg
10 mg
6,9 mg
3,7 mg
3,5 mg

2 mg
1,8 mg
0,5 mg

800 μg RE
600 μg
150 μg 

60 μg
50 μg 
30 μg
30 μg
27 μg
21 μg
10 μg

200 mg
200 mg
124 mg 
99,2 mg
100 mg 

8 mg
83,5 mg 
18,4 mg
83,5 mg
66,5 mg

50 mg
50 mg
50 mg
25 mg
25 mg

1000 mg
180 mg
120 mg
500 mg
400 mg
100 mg
71,5 mg

25 mg
30 mg
25 mg
15 mg
0,3 mg

0,25 mg

RWS*

(16% RWS)
(40% RWS)
(28% RWS)

(223% RWS)
(20% RWS)

(508% RWS)
(143% RWS)
(125% RWS)
(150% RWS)
(167% RWS)
(493% RWS)
(264% RWS)
(318% RWS)

(90% RWS)
 (50% RWS) 

(100% RWS)
(300% RWS)
(100% RWS)
(150% RWS)
(100% RWS)

(60% RWS)
(40% RWS)

(1080% RWS)
(38% RWS)

(200% RWS)

Skład produktu 30 SASZETEK
(30 DNI STOSOWANIA)
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Female Support
Poczuj siłę kobiecości 

RÓŻOWE SASZETKI

Dodatkowa kapsułka – przeznaczona na „te dni” – wspiera redukcję 
nagromadzonej wody i uczucia obrzmienia. Wybierz suplementację 
„skrojoną na miarę”, zmieniającą się wraz z potrzebami kobiecego 
organizmu. Nie ma konieczności inwestowania w wiele suplementów
i samodzielnego dobierania ich w zależności od zmian zachodzących
podczas cyklu menstruacyjnego – zrobiliśmy to za Ciebie. Różowe
saszetki są rekomendowane podczas menstruacji – zawierają dodatkowe 
składniki, które pozwalają przeciwdziałać niedogodnościom związanym 
z miesiączką i szeregiem zmian zachodzących w organizmie.



poczuj siłę
      kobiecości



Caviar Collagen
POWDER

karton zbiorczy
12

na palecie
864

proszek
270 g

Caviar Collagen
POWDER PURE

karton zbiorczy
12 

na palecie
864

proszek
210 g

karton zbiorczy
12

na palecie
1 188

saszetka
20x9 g

Caviar Collagen
POWDER (SASZETKI)Immuno

karton zbiorczy
33

na palecie
1 584

saszetka
30x5 g

Female Support

karton zbiorczy
6

na palecie
528

saszetka
30

SPECYFIKACJA PRODUKTOWA 20

karton zbiorczy
8

na palecie
1 092

ampułka
12x60 ml

Caviar Collagen
SHOT



Fitness Authority® Sp. z o.o.
ul. Konna 40, 80-174 Otomin, Poland

www.fanutrition.eu
- Peptan jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rousselot.

www.beauty-elixir.comyour_beauty_elixiryour.beauty.elixir

ELIXIR
BEAUTY

Materiały i informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (”Kodeks Cywilny”), a mają jedynie charakter 
informacyjny. Skład jakościowy i ilościowy produktów prezentowanych w katalogu może ulec zmianie. Katalog stanowi zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu Cywilnego.


