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HVORFOR KOLLAGEN 
FRA SEAGARDEN? 
••  LLagagetet av 1000 0 %% nanananatutututurlrlrlrligigigi e e bæb rekraftige ingredienser fra villfanget

hvitfi sksk ffraraara ddddenenene kkrystallklare Nord-Atlanteren. 

• MaMaririinenenene kkkkolollal genpeptid utvunnet fra torskeskinn (Gadus morhua) som er type I kollagen. 

•• EtEtEtEt kkkkolo lagenpulver med mild smak ogog llukuktt, ssomo  e knkelt kak n blblandedess ii kakaldld eeller varm væske.

••••  DDe små hydrolyserte kollalagegenpnpepeptitidedenene ttasas lletett opp i kroppenn ogog bbididrarar r 

til å stimulere kropoppepenns eegngnee kokollllaga enproduserende celler. 

• Det ferdige prprododuukktetett hah r et meget høyt proteininnhold (over 90 %). 

• Fra Seaggarardedenn -- deden n eneste norske produsent av marint kollagen.
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MARINT KOLLAGEN 
+ NATURLIG VITAMIN C, 150 G
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OM KOLLAGEN 
HVILKE TYPER AV KOLLAGEN 
ER DE VANLIGSTE?  
De to vanligste typene av kollagen er type I og type II. 

Type I fi nnes i hele kroppen, unntatt i bruskvevet, og 

står for det meste av kollagenet i kroppen vår. Det fi n-

nes i blant annet hud, hår, negler, sener, leddbånd og 

beinvev. Type II er den viktigste delen i brusk. Vanligvis 

fi nnes type III sammen med type I, f.eks. i hud.  Sammen 

utgjør type I, II og III hele 80-90 % av kollagenet i krop-

pen. (1)

HVA ER KOLLAGEN OG HVILKEN 
FUNKSJON HAR DET I KROPPEN?
Kollagen er store strukturelle proteiner som fi nnes 

i kroppen. Kollagen hjelper med å opprettholde krop-

pens styrke og fl eksibilitet, og fi nnes særlig i hud og i alle 

typer bindevev. Bindevev fi nnes overalt i kroppen og har 

som oppgave å gi strukturell støtte og styrke, avstive og 

rett og slett holde kroppen sammen. Vi fi nner bindevev 

i blant annet sener, brusk og leddbånd. Kollagenprote-

iner utgjør ca. 1/3 av kroppens totale proteininnhold, 

noe som gjør kollagen til den største kilden til protein 

hos mennesket. (2)

Cellene i bindevevet ligger spredt og mellom dem fi n-

nes rikelig med proteinholdige kollagenfi brer som har 

stor strekkstyrke. Vi skiller mellom løst og fast bindevev. 

Løst bindevev inneholder få fi brer, mens fast bindevev 

nesten utelukkende består av kollagenfi brer. Det løse 

bindevevet fi nner vi under hud og slimhinner, rundt 

kjertler og utførselsganger, mellom muskelfi brer og 

nervetråder, samt i og mellom organer og annet vev. 

Fast bindevev fi nnes i sener og leddbånd som henholds-

vis forsterker festet mellom muskel og bein og mellom 

bein og bein (i ledd). Kollagenfi brene bidrar også med 

å danne fundament for hud, hår og negler. (3-5)

HVA ER FORSKJELLEN PÅ 
KOLLAGEN OG KOLLAGENPEPTIDER? 
Kollagen er store strukturelle proteiner, som gjør at det

tar lengre tid for kroppen å bryte ned, absorbere og ut-

nytte disse sammenlignet med peptider og aminosyrer.

Nutrioll Marint Kollagen er hydrolysert og består av 

fl ere korte kjeder av peptider.  Kollagenet gjennomgår 

en enzymatisk hydrolyseprosess der produktet mister 

sin geleringseff ekt og blir vannløselig. Kollagenmo-

lekylene blir mindre og dermed enklere for kroppeny g pp

å ta opp. Peptidene bidrar med aminosyrer som tas opp 

i blodet og distribueres i kroppen der hvor det er behov 

for dem.

HVORFOR ER MARINE 
KOLLAGENPEPTIDER UNIKE?
Kollagen fra fi skeskinn er en god proteinkilde som har 

en unik aminosyresammensetning. 

Marint kollagen inneholder, i mindre mengder, alle 

de eesss enensisiele le aaminosyyreenene,, mem n n haharr titill gjgjenengjgjeleldd 

et megget høyøyt t ininnhnholold d av aminosyrereneneglglysysin, prprololini  

og hydroksyproroliilin.n DDeet er r sasammenenses tningeg n av disse 

amaminososyryry enene,e, lenengddgdg enen av v pepeptptptptididididenenee ee oggog hhvordrdr anann disssese 

kvkveieileles s sasammmmene ttilil sselelvee ppprororotetet ininete , sosomm gigir kokoolllllagagen 

sine unike eegenskaper r i foform av styrke, fl flekeksisibib litet ogg 

elastisitet.

MaMaririntntn kkkololo lalalagegeg nn ere  lett tilglgjejengelig fforor kkrooppppppenenen ooggg kakakakk n n

absorberese oopppptitil l 1,1,5 5 gaganger merer eeffff ekektitivvtvt eennnn kkolo lala--

gen fra andrdre e kikildlderer. . BiBiototililgjgjenengegeliligghetetenen eerr ovovoveererlelegeeg n 

i fof rhold til kollagen ffrara sstotorfrfe e elelleler r svsvinn.



TIPS

- Del pæren i mindre biter

-  Ha alt i blenderen og miks til du 

får en fi n, fl ytende konsistens.

Serveres og nytes kald. 

- Rens jordbærene 

-  Ha alt i blenderen og miks til du 

får en fi n, fl ytende konsistens.

Serveres og nytes kald. 

1 liten pære

1 saften av 1 lime

5 cm agurk

1 håndfull mynteblad

1 ss Rent Marint Kollagen

litt honning

1 dl vann

isbiter

ca. 3 dl friske eller frosne 

jordbær

1/2 dl yoghurt naturell

1/2 dl vann eller

appelsinjuice

 1/2 saften av 1/2 lime

1 ss Seagarden Marint

Kollagen med vitamin 

C og smak av jordbær

isbiter

ENERGI SMOOTHIE

JORDBÆRDRØM

INGREDIENSER

INGREDIENSER



KOLLAGEN OG HUD 
HVORDAN PÅVIRKER REDUKSJON 
AV KOLLAGEN HUDENS ALDRING?
 Fra midten av 20 årene vil krop-

pens naturlige produksjon av 

kollagen og elastin reduseres,

og kollagenfi brene blir svakere.

Hudens struktur endres og resul-

terer i svakere og tynnere hud, og

en tørrere og mindre elastisk hud.

Dette viser seg i form av fi ne linjer 

og rynker, samt at det kan påvirke

kroppens bindevev som gir stabilitet 

og fl eksibilitet.(6, 7)

Produksjonsceller, kalt fi broblas-

ter, danner hele tiden prokollagen 

og kompenserer på den måten for 

nedbrytningen av kollagenfi bre-

ne slik at balansen opprettholdes. 

Prokollagenet omformes videre og 

tvinnes sammen til sterke og fl eksi-

ble kollagenfi bre.(4, 8) I tillegg har kol-

lagenfi brene en god evne til å binde 

vann som også bidrar til at hudens 

overfl ate holdes fyldig, jevn og elas-

tisk.(7) Det antas at vi mister kolla-

gen med en hastighet på 1,5 % per 

år, noe som vil si et tap av kollagen 

på 30 % ved 45 års alderen.(4)

Figuren under viser hvordan en re-

duksjon i kollagenfi brene påvirker

hudens aldring. Rundt 35 års al-

deren ser vi en tett og fast struktur 

mellom kollagenfi brene, elastin og

hyaluronsyre. Etter hvert som vi blir 

eldre ser vi at denne faste og tette 

strukturen blir svakere og viser seg 

som rynker. Denne endringen fort-

setter med årene og rynkene vil bli

mer fremtredende. 

35
ÅR

45
ÅR

55
ÅR

35 ÅR 45 ÅR 55 ÅR

HUDENS ALDRING
OG KOLLAGENNIVÅ

HYALURONSYRE KOLLAGEN ELASTIN



“FRISØREN SKRYTER AV HÅRET MITT”
Bente Horremsbakk (45) er en aktiv firebarnsmor som ofte tar turen til de 

flotte fjellene rundt Stranda.

”Jeg har brukt Seagardens kollagen av og på i noen måneder. Jeg er veldig

fornøyd med at huden min er blitt jevnere, og at huden ikke lenger har tørre 

eller fete partier. Så kan det også være tilfeldig, men jeg har faktisk fått flere 

kommentarer på håret mitt også. Frisøren min skryter av det, og det har vir-

ket som det har vokst ekstra fort - som om det har fått en liten boost. Så jeg 

vil anbefale produktet til alle som liker å ta vare på kroppen.”
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LEDD, MUSKEL 
 OG SKJELETTSYSTEMET

Produkter som inneholder aktive kollagenpep-

tider har lenge vært markedsført i USA og Eu-

ropa. Kliniske og prekliniske studier viser ulike

positive eff ekter på fl eksibilitet i sener, stabilitet

i leddbånd, beinmetabolisme samt muskel - og

beinintegritet etter et inntak av marine kolla-

genpeptider. (9, 10, 11)

Kollagen er et protein som er spesielt viktig for

kroppens ledd og blir ofte betegnet som kroppens

naturlige støtdemper. Hele 70 % av brusken du har

i leddene er kollagen og dette proteinet er dermed 

en meget viktig komponent for å opprettholde 

myke og smidige ledd. 

Med alderen synker kroppens egen produksjon av 

kollagen og mange kan merke dette blant annet 

i knær og hofter. Dette kan for mange føre til ut-

fordringer i daglige aktiviteter og påvirke ens livs-

kvalitet. 

HVORFOR ER KOLLAGEN VIKTIG FOR LEDD, 
MUSKEL OG SKJELETTSYSTEMET?  
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Q & A
HVOR MYE OG HVOR LENGE KAN 
MAN TA NUTRICOLL MARINT 
KOLLAGEN?

 Vi anbefaler å starte med et inntak på 1-2 spise-

skjeer (5-10 g) daglig for så å justere etter eget

behov. Det er ingen begrensning hvor lenge man

kan benytte seg av dette tilskuddet. 

•  Kosttilskudd skal ikke erstatte et variert og sunt kost-

hold. Det er ikke en erstatning for andre animalske 

proteinkilder, men kan tas som et tilleggsprodukt. 

•  Nutricoll Marint Kollagen er fri for kunstige tilset-

ningsstoff er og konserveringsmidler.

HVORDAN MERKER MAN 
AT PRODUKTET VIRKER?
Vi anbefaler deg å hvertfall prøve ut produktet i 8 uker 

før du forventer å merke noen endring.

Det er svært individuelt hvor raskt man vil merke en end-

ring etter inntak. Når man starter med å gjøre endringer

i kosthold og/eller livsstil vil kroppen trenge tid på

å venne seg til endringene og dermed kan også virknin-

gen la vente på seg.

ER DET BIVIRKNINGER AV ELLER 
ER DET INTERAKSJONER MELLOM 
KOLLAGEN OG ANDRE LEGEMIDLER?
Seagarden kjenner ikke til bivirkninger eller interaksjoner

ved bruk av vårt kollagen. Uansett hvilke endringer man

gjør i kostholdet kan kroppen reagere i en overgangs-

fase. Er du usikker anbefaler vi deg å konsultere med

din lege. Dette produktet kan inneholde spor av fi sk og

skalldyr. Bør ikke benyttes av personer med fi sk og 

skalldyrallergi.



SEAGARDEN TAR INGEN SNARVEIER 
NÅR DET GJELDER KVALITET
Seagarden er en nærngsmiddel produsent av

marine ingredienser for bruk i mat, ernæring,

helsekost, kosmetikk og legemidler. Vi bruker

råstoff fra Norges krystallklare havområder for

å lage de beste produktene, noe som gjør at vi

eksporterer til store, internasjonale selskaper.

Vi har fabrikker på Karmøy, i Tromsø og på

Senjahopen, og bruker råstoff fra norsk fiske-

rinæring, fra Åna Sira i sør til Båtsfjord i nord.

Norsk fiskeri er unikt i verden, basert på bæ-

rekraftig fiske og rent hav. Dette er årsaken til 

den høye og rene kvaliteten på våre produkter.

Seagarden fokuserer på å bruke nordisk vill-

fanget råvare fra bærekraftige fiskerier og de 

fleste av produktene er i dag MSC-sertifiserte. 

Seagarden er også ISO 22000 sertifiser og re-

vidert mot SMETA 4 Pillars, dette er etiske ret-

ningslinjer som forteller hvordan vi som bedrift 

og som personer skal oppføre oss mot medar-

beidere og mot våre leverandører og kunder.
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KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON:

Seagarden AS

Karmsund Fiskerihavn

Husøyvegen 278

4262 Avaldsnes

Kundeservice:

Tlf: + 47 52 85 94 80

www.seagarden.no
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