Pro•Collagenium®
FEEL THE BEAUTY
DZIAŁANIE UDOWODNIONE
KLINICZNIE.

kolagenowa
rewolucja
przeciwstarzeniowa

NATURALNA MOC KOLAGENU
Składnikiem aktywnym ProCollagenium®
jest Peptan F™, całkowicie naturalny, bioaktywny
hydrolizat (hydrat) kolagenu jakości farmaceutycznej,
pozyskiwanego ze skóry ryb morskich. ProCollagenium®
jest bardzo silnie skoncentrowany – jednorazowa
dawka to 10 000 mg Peptanu F™ oraz witamina C.

jak to działa?
Składnik ProCollagenium® Peptan F™ to małe peptydy
o niskiej masie cząsteczkowej składające się
ze specyficznych aminokwasów:
•glicyny • proliny • hydroksyproliny •
W związku z jego specyficzną budową Peptan F™
jest wysoko przyswajalny i wchłania się w jelicie cienkim
w ponad 90%, skąd jest dystrybuowany
do różnych tkanek ludzkiego ciała.
Już godzinę po spożyciu we krwi pojawiają się
małe peptydy, zawierające Hyroksyprolinę.

W skórze wykazuje
wielotorowe działanie
Pro•Collagenium ® :
• Wolne aminokwasy są składnikiem
budulcowym dla formowania się kolagenu i elastyny.
• Peptan F™ działa jak liganda, przyłączając się
do błony komórkowej fibroblastów intensywnie
stymuluje je do produkcji nowych włókien kolagenu,
a same włókna do reorganizacji.
• H ydroksyprolina jest chemoktantem
dla fibroblastów – zwiększa ich gęstość.
• Peptan F™ wykazuje również właściwości stymulacji
ekspresji elastyny i GAGs, takich jak kwas hialuronowy.
• Przyspiesza wymianę komórek naskórka,
przyspieszając tym samym przepływ wody
przez warstwy skóry i poprawiając działanie wiążące
w najbardziej zewnętrznej części naskórka
– skóra staje się lepiej nawilżona.

JAK STOSOWA ?
• O pakowanie ProCollagenium® to 14 ampułek
z gotowym do picia napojem w ilości 25 ml
(tzw. „snapshot”).
• Dawkowanie: 1 ampułka rano na czczo,
przed śniadaniem; jeżeli masz wrażliwy żołądek,
zażyj w trakcie śniadania, można zmieszać
z ulubionym sokiem lub mlekiem.
• Zaleca się kurację w czasie od 28 dni do 3 miesięcy.
• Po tym czasie można spożywać tak zwaną
dawkę przypominającą: 1 ampułka co 2-3 dni.

przeciwwskazania:
• Dzieci
• Kobiety ciężarne i karmiące
– po konsultacji z lekarzem.

Udowodniono klinicznie:
Randomizowane przeprowadzone u 186 kobiet
w wieku od 35 do 65 lat, z podwójnie ślepą próbą
w porównaniu z placebo.
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2. Drobne zmarszczki spłyciły si o 41%,
a całkowita pomarszczona powierzchnia
zmniejszyła o 17%
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3. gł bokie zmarszczki spłyciły si o 30%
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Udowodniono klinicznie:
Randomizowane przeprowadzone u 186 kobiet
w wieku od 35 do 65 lat, z podwójnie ślepą próbą
w porównaniu z placebo.
4. Wzrost poziomu nawil enia skóry o 28%
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5. Fragmentac ja kolagenu spada w miar długo ci
spo ywania Peptanu, po 84 dniach o 31%
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Poziom kolagenu wzrasta po 28 dniach i utrzymuje się
na stałym poziomie po 84 dniach.

FEEL THE BEAUTY

Pro•Collagenium®
ZDROWY STYL ZYCIA
PLUS SWIETNY WYGLAD
NA DŁUGO!

