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COLÁGENO VERISOL

Registro: Dispensado de Registro no M.S.
conforme Resolução-RDC nº 27/10.

Código de barras nº: 7898171780790

Embalagem: Frasco Plástico.

Apresentação comercializada: Frasco de plástico
contendo 100 + 20 cápsulas, de 420 mg.

Prazo de validade: 24 meses. 

Introdução:

O colágeno é uma das proteínas mais
importantes do corpo humano, é um
componente natural, responsável por dar
firmeza à pele e corresponde a
aproximadamente 80% do peso seco deste
órgão. Durante o processo natural de
envelhecimento, em associação com outros
fatores ambientais e nutricionais, a derme,
principal camada de atuação do Colágeno
VERISOL®, sofre com a perda de umidade e fica
mais seca. Por conta disto, ela fica mais fina, a
ligação do tecido conjuntivo perde sua firmeza e
elasticidade, e as rugas aparecem.

O Colágeno VERISOL® consegue desacelerar este
processo. Ele é composto por Peptídeos
Bioativos de Colágeno especialmente
desenvolvidos para a manutenção da beleza da
pele, retardando os sinais do envelhecimento,
suavizando a formação de rugas e contribuindo
para um aumento da elasticidade e da firmeza da
pele.

Além disso, novos estudos realizados com o
exclusivo Colágeno VERISOL® também
comprovaram que a sua suplementação
contribui para a redução da celulite e o
crescimento de unhas mais fortes e bonitas.
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Sua ingestão diária estimula o metabolismo do
colágeno da pele e seus resultados são
observados de dentro para fora contribuindo
para o retardamento dos sinais do
envelhecimento da pele, desacelerando a
formação de rugas e suavizando as já existentes.
Esses efeitos puderam ser observados após 4
semanas de ingestão diária de 2,5g do produto e
persistiu após 8 semanas de administração do
colágeno VERISOL®.

Um estudo revelou que o Colágeno VERISOL®
contribui para a redução do grau da celulite na
pele. O efeito foi medido após suplementação de
3 e 6 meses. O Colágeno VERISOL® apresenta
efeitos benéficos sobre a matriz extracelular da
pele e restaura a estrutura normal da derme e
do tecido subcutâneo. A suplementação também
reduziu a ondulação na pele, com os primeiros
resultados visíveis após 3 meses, sendo mais
acentuados após 6 meses. Com uma dose diária
de 2,5 g de VERISOL® o aspecto da celulite em
mulheres com IMC < 25 foi significativamente
reduzido.

• Único colágeno oral específico para a pele
com comprovação científica de resultados.

• Redução significativa da profundidade das
rugas após 4 semanas de uso.

• Retarda os sinais do envelhecimento da
pele agindo de dentro para fora.

• Não alergênico.

• Não possui contra indicações.

Possui em sua formulação a vitamina A que em
nosso organismo, contribui para a manutenção
da pele auxiliando na formação de melanina,
pigmento responsável por proteger a pele dos
raios ultravioleta e conferir o bronzeamento.

Fonte de vitamina C que auxilia na formação do
colágeno no metabolismo de proteínas e
gorduras. Além de ser um poderoso
antioxidante, que auxilia na despigmentação,
combate a presença de radicais livres que
causam envelhecimento da pele.

A vitamina E é muito conhecida por suas
propriedades antienvelhecimento. Seu poder
antioxidante combate os radicais livres
diretamente, reduzindo as rugas e linhas de
expressão e mantendo a pele jovem e saudável
por muito mais tempo. A substância ainda ajuda
a reduzir a produção da colagenase, uma enzima
que destrói o colágeno, responsável por dar
firmeza e elasticidade à pele.

O zinco é um antioxidante que auxilia na
proteção dos danos causados pelos radicais
livres, auxilia no metabolismo da vitamina A, de
proteínas, carboidratos e gorduras e contribui
para a manutenção do cabelo, da pele e das
unhas.
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Quantidade por porção % VD (*) 

Valor energético 10 kcal = 42 kJ 1%

Proteína 2,5 g 5 %

Vitamina A 600 µg RE 100 %

Vitamina C 45 mg 100 %

Vitamina E 10 mg 100 %

Zinco 7 mg 100 %

Não contém quantidades significativas de carboidratos,

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans,

fibra alimentar e sódio.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3,3 g (6 cápsulas): 

Ingredientes: colágeno hidrolisado Verisol®,

ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa tocoferol,
acetato de retinol, óxido de zinco, antiumectante
estearato de magnésio. Cápsula: geleficante
gelatina, umectante glicerina e corantes INS 171,
INS 127 e INS 133. Colorido artificialmente.

ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE 
CRUSTÁCEOS (CARANGUEIJO E KRILL), SOJA, 

PEIXES, TRIGO E CASTANHA DO PARÁ.

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Sugestão de Uso: adultos a partir de 19 anos,
consumir 2 cápsulas, 3 vezes ao dia, com 200 mL
(1 copo) de água.

Conservação do produto:

Conservar o produto em temperatura ambiente
(15 – 30 °C), protegido da luz e umidade. Após
aberto, mantenha o produto em sua embalagem
original e firmemente fechado.

Informações importantes:

“A vitamina C auxilia na formação do
colágeno.”

“A vitamina A contribui para a manutenção
da pele.”

“O zinco contribui para a manutenção do
cabelo, da pele e das unhas.”

“Este produto não é um medicamento.”

“Não exceder a recomendação diária de 
consumo indicada na embalagem.”

“Mantenha fora do alcance de crianças.”
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