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kosttilskud fuldender inside-out-beauty-serie

MILLE DINESEN LANCEREDE SIDSTE ÅR SIN INSIDE-OUT-BEAUTY-SERIE MED ALT-
OVERSKYGGENDE FOKUS PÅ BALANCE SAMT NATURLIGE OG ØKOLOGISKE RÅ-
VARER. NU LANCERER HUN ET PRODUKT, SOM GIVER HELE SERIEN ET ENDNU 
STÆRKERE FUNDAMENT – BBMD COLLAGEN SHOT.  

Mille Dinesen har i det meste af sit voksenliv været meget optaget af ét begreb: balance. 
Det blev forstærket, da hun for 20 år siden kollapsede efter en presset og stresset periode, 
som tvang hende til at indse, at hendes krop og sind var i ubalance. Herefter gik jagten 
ind på at finde frem til årsagen til, hvorfor hendes krop reagerede som den gjorde. Det 
betød dermed også en jagt på de tiltag, behandlinger, remedier og produkter, som kunne 
være med til at genskabe balance. 

Da Mille i 2020 lancerede sin beauty-serie  var det derfor en forløsning på mange års sø-
gen efter balance i krop og sind. Serien, som indtil nu har bestået af alt fra cremer, sæber, 
til hverdagens små luksusprodukter, bruger Mille til en stille stund med selvomsorg for at 
få hovedet ned i kroppen efter en hektisk dag. Med BBMD Collagen Shot sættes der nu 
eftertrykkeligt fokus på serien som en inside-out-beauty-serie, og der kommer således 
endnu mere balance i seriens produktportefølje. 

BBMD Collagen Shot er et kosttilskud i drikkeform, der indeholder 10% collagen. Du kan 
vælge at tage det som et shot, eller du kan blande det i din smoothie eller juice. Uagtet 
hvordan du tager det, får du en behagelig smagsoplevelse med noter af fersken, æble og 
blåbær. 

Du kan vælge at tage en flaske dagligt, som kan tages året rundt, eller du kan tage det 
som en 10-dages kur hver 6. uge, som et collagenboost. Collagenshottet kommer i en 50 
ml glasflaske, i en pakke med 10 stk. Flaskerne skal ikke opbevares på køl inden åbning, 
og du kan derfor nemt tage den med på farten i din taske, så du kan tage den når det 
passer dig. Det er både nemt, enkelt og lækkert.  

Yderligere hjælper C-vitamin og biotin til at opretholde en sund hud og beskytter den 
samtidig mod oxidativt stress. Biotin bidrager til et normalt stofskifte, opretholdelse af 
nervesystemets normale funktion og vedligeholdelse af normalt hår, hud og slimhinder. 
C-vitaminet bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fun-
gerende knogler, hud og tænder, og samtidig bidrager det til at mindske træthed og ud-
mattelse og til opretholdelse af immunsystemets og energistofskiftets normale funktion.

”Skønhed kommer indefra, men vi kan alle bruge en lille hjælpende hånd. For mig skabes 
balance i samspillet mellem det indre og det ydre, og så snart den indvendige balance er i 
top, så bliver man også skøn udenpå. Collagenshottet skaber virkelig balance i min krop – 
og nu også i min hudplejeserie. Det er mit daglige skønhedstilskud, der gør min hud fin og 
tilfører glød.”
 - Mille Dinesen

VIL DU VIDE MERE, HAVE PRODUKTER TILSENDT ELLER HAR 
INTERVIEWFORESPØRGSLER? 
Så kontakt endelig: 
Christine Houge Lauritzen +45 9130 2284
chl@milledinesen.dk // pressebalance@houseofcosmetics.dk

Balance by MILLE DINESEN Collagenshot lanceres ultimo august 2021.
BBMD Collagen Shot kommer 10 stk. x 50 ml i praktisk æske.
Vejledende pris 299 ,- 
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Ingredienser
Ingredienser: Vand, Collagen 10% (FISK), æblejuice koncentrat (Malus domestica),  
Citrislim®PonkanUnripe Fruit Extract Liquid (Citrus reticulata), Acerola Unripe Fruit 
Extract (Malpighia glabra) , Sødestof (Erythritol), Syre (citronsyre), Syre (æblesyre), 
L-ascorbinsyre, Blåbær juice (vaccinium angustifolium), Pectin, Fersken aroma, æble 
aroma, Sødestof (sucralose), Sødestof (Steviolglycosider), Biotin.

Næringsindhold
Indhold per anbefalet daglig dosis

Indhold   1 flaske (50 ml)      RI*        
Vitamin C  75 mg   94% RI*
Biotin   36 µg   72% RI%
Collagen (marine) 5 gr.  
*referenceindtag

Anbefalet daglig dosis til voksne
Det anbefales at tage en flaske dagligt, som kan indtages året rundt eller som en 
10-dages kur hver 6. uge. Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides, og kosttil-
skuddet bør ikke træde i stedet for varieret kost. 
Gravide, ammende, allergikere eller personer i medicinsk behandling bør kun indtage 
kosttilskud efter konsultation med læge eller sundhedsfagligt personale.
Bør opbevares utilgængeligt for små børn. 
Opbevares køligt eller ved stuetemperatur – undgå direkte sollys. Bør indtages umid-
delbart efter åbning.
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Showergel: Effektiv kropssæbe 
af plantebaserede råvarer med 
beroligende og fugtgivende 
Kamille og Aloe Vera, der  
plejer huden.

Håndsæbe: Effektiv håndsæbe 
af plantebaserede råvarer med 
beroligende og fugtgivende  
Kamille og Aloe Vera, der effek-
tivt rengør hænderne.

Mist: Forfriskende fugt-
boost-mist, der styrker huden 
og beskytter mod fine linjer 
og pigmentforandringer. Med 
C-vitamin og Sodium PCA.

Olie til krop og ansigt (og hår): 
Olie fyldt med essentielle fedt-
syrer, stærke antioxidanter og 
nærende olier som Kukuiolie.

Bodylotion: Bodylotion med let 
konsistens, som trænger hur-
tigt ind i huden og giver fugt og 
pleje med naturligt E-vitamin 
og Mandelolie. 

Håndlotion: Håndlotion med 
let konsistens, som trænger 
hurtigt ind i huden og giver 
fugt og pleje med naturligt 
E-vitamin og Mandelolie. 

Håndcreme: Nærende hånd-
creme, der fugter øjeblikkeligt 
og binder fugten i huden med 
Sodium PCA, Provitamin B5 og 
naturligt E-vitamin.

Balm: Ultranærende, genop-
rettende, plejende og effektiv 
multifunktionel balm mod bl.a. 
tørre pletter, sprukne læber, 
solskoldning og strækmærker. 
Skabt af naturlige ingredienser 
som Shea Butter, E-vitamin, 
Mandelolie, Arganolie og mas-
ser af antioxidanter.
 

149,-

199,-

149,-

189,-

179,-

149,-

129,-

129,-

Collagenshot: Kosttilskud i drikkeform med 10% kollagen.
Med C-Vitamin og Biotin, som hjælper til at opretholde en sund hud og beskyt-
ter mod oxidativt stress. C-vitamin bidrager til normal dannelse af kollagen, der 
har betydning for normalt fungerende knogler, hud og tænder. Bidrager også til 
opretholdelse af immunsystemets og energistofskiftets normale funktion.
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VIL DU VIDE MERE ELLER HAVE BILLEDERNE TILSENDT? 
Så kontakt endelig: 
Christine Houge Lauritzen +45 91 30 22 84
chl@milledinesen.dk

BILLEDBANK


