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Ajándékozza meg testét és bőrét 
a megújulás üdeség és a vitalitás 

érzésével, köszönhetően a
•	kollagénnek

•	hialuronsavnak
•	C-vitaminnak
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A 2013-as év FORRADALMI ÚJDONSÁGA
Természetes, könnyen emészthető étrend-kiegészítő

Peptan™ halkollagént, hialuronsavat és C-vitamint tartalmaz

Alkotóelemei nagyon fontosak a bőr, 
az ízületek és a kötőszövetek egész-
sége szempontjából, megerősítik  
a bőr struktúráját, egyensúlyban tart-
ják nedvességtartalmát.

A kor előrehaladtával ezek képződé-
se csökken, ezért pótolni kell őket, 
hogy a lehető leghosszabb ideig kar-
bantarthassuk ízületeinket, a csont- 
és izomrendszerünket, és megőrizzük 
bőrünk rugalmasságát és egészségét. 

A Peptan ™ halkollagén nem terheli az emésztőrendszert, a vékonybél nyálkahártyá-
ján keresztül könnyen felszívódik és hatását több klinikai teszt igazolja. A hialuronsav 
testünk saját anyaga, mely kitölti a bőrsejtek és a kollagénszövetek sejtközi részét, 

megőrzi azok szilárdságát és rugalmasságát.

Vi-vaHA collagen
Ki értékeli igazán 
a készítményt?

• az érett korban levő nők, akik 
gondoskodni kívánnak a csontja- 
ikról, ízületeikről és külsejükről,  
s a lehető leghosszabb ideig meg 
kívánják őrizni bőrük rugalmas-
ságát és frissességét

• a középkorú férfiak, akik késlel-
tetni szeretnék az öregedést és 
megőrizni kondíciójukat

• a szeniorok, akik ily módon 
nemcsak az ízületeikről fognak 
gondoskodni, hanem egyúttal 
enyhítik az öregedés külső jegyeit 
(ráncképződés, száraz és vékony 
bőr, barna foltok kialakulása)

• a sportolók és a fizikailag aktív 
személyek a minőségi proteinfor-
rás miatt

• a bőrproblémákkal, száraz bőrrel 
küzdők

• azok a személyek, akik előnyben 
részesítik ezt a halkollagént, mert 
nem kívánnak szarvasmarha-, 
vagy sertéskollagént fogyasztani

• azok, akik csökkenteni szeretnék 
testsúlyukat és értékelik a kolla-
gén proteinek teltségérzetet kel-
tő hatását

• mindazok, akik megfelelő ajándé-
kot keresnek szeretteiknek

• a kísérletező kedvű emberek, 
akik szeretnek valamit a „saját 
bőrükön” kipróbálni
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• összetevőinek köszönhetően a készítmény alkalmas az ízületi porcok, kötőszö- 
vetek, inak, a bőr, haj, körmök és a csontok táplálására

• támogatja az ízületek mozgékonyságának megőrzését

• hozzájárul a bőr rugalmasságának, fiatalságának és frissességének megőrzéséhez

• segít a sejtek idő előtti elöregedésének megakadályozásában

• pozitív hatással van a bőr hidratálására, javítja tápanyagellátását

• komoly segítség a ráncok elleni harcban, az apró ráncok kisimításában, finomítja 
a mélyebb ráncokat

• hatékonyan alkalmazható a bőrproblémák leküzdésében, például a barna foltok 
kialakulásának megakadályozásában

• a bőr alsóbb rétegében fejti ki hatását, ahová a kozmetikai termékek nem hatol-
nak be

• simává és feszessé teszi a bőrt, enyhíti az öregedési folyamatok megnyílvánulását

• javítja a haj minőségét és a köröm szilárdságát

• pótolja a korral, túlsúllyal, vagy fizikai megterheléssel járó kollagén veszteséget

• a sportolóknál elősegíti az izmok regenerálódását

• minőségi proteinforrásként teltség érzetét kelti, ami hozzásegít a fogyáshoz

Fiatalító hatása miatt a Vi-vaHA kollagén ajánlott a középkorú nők és férfiak számá-
ra, akiknél rendszeres használata már 4-8 hét múlva látható eredményt mutat.
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részletesen leírták a kollagén, a hialu-
ronsav és a kondroitin szerepét.
 

Krémek? Injekciók? Tabletták?
Az ipar nem sokat késlekedett. Határa-
inktól nyugatra polcszámra jelentek meg 
a krémek, kenőcsök és arcvizek, melyek 
az említett bőrösszetevők valamelyikét 
voltak hivatottak pótolni. Hogy ez a pót- 
lás legfeljebb nyomokban valósult meg, 
az igazán senkit sem zavart. A lényeg  
a szép doboz vonzó felirata volt. A kozme-
tikai cégek pedig hatalmas nyereségre tet-
tek szert. Egyáltalán nem számított, hogy 
az általuk forgalmazott kozmetikai cikkek 
többsége alig pár óráig fejtette ki hatását. 
A rövid ideig tapasztalható hatás csak azt 
segítette elő, hogy a vásárlók még többet 
vegyenek belőle. 

Aranykor volt ez a kereskedők számára, 
mely addig tartott, amíg valakinek eszébe 
nem jutott, hogy a kollagént, vagy a hia-
luronsavat injekcióval is be lehet juttatni  
a szervezetbe. Ez a megoldás ugyan fájdal-
mas, s csak egészségügyi képzettséggel ren-
delkező személy végezheti, továbbá költsé-
ges is, de hosszabb a hatása. A módszer va-
lóban hatékonyabb, de határt szab neki az 
egyén tűrőképessége. A tudósok ezért igye-
keztek még jobb, hatékonyabb, és ha lehet, 
fájdalommentes megoldást találni.

Hosszú évekre lefoglalta a tudósokat és  
a szépségipart, hogy megtalálják a módját, 
miként pótolják a legegyszerűbben a bőr 

kollagénjét és egyéb összetevőit. Közben 
megfeledkeztek a legegyszerűbb útról, 
az emésztőrendszerről. Miért ne lehetne 
a megoldás tabletta, vagy oldat lenyelé-
se? Itt azonban az okozott fejtörést, mi-
ként legyen könnyen emészthető és egy-
ben hatékony is.
A szükséges technológiák csak a leg- 
utóbbi évtizedben váltak elérhetővé.  
A korábban kifejlesztett termékek ne-
hezen emészthetőnek bizonyultak és 
emésztési nehézségeket okoztak. Vagy 
könnyen emészthetőek voltak, viszont 
teljesen hatástalannak bizonyultak. A je-

A szép bőr megőrzésének vágya 
egyidős az emberiséggel. Már a nean-
dervölgyi szépségek is tetszeni akartak 
a vadászatban megfáradt férfiaknak.  
A vadász pedig bizonyára nem a klasz-
szikus irodalmi ismeretek szerint vá-
lasztott magának asszonyt, hanem az 
akkori szépségideálok alapján. Ezek 
feltehetően nem felelnének meg a mai 
kor ízlésének, most bizonyára nem 
lenne nyerő a bozontos szemöldök, 
vagy a sűrű testszőrzet. Viszont majd-
nem biztos, hogy már az akkori szép-
ségek is kenték magukat bogyókivona-
tokkal, vagy növényi főzetekkel, hogy 
ők legyenek a legkívánatosabbak.  

Azóta eltelt 700 000 esztendő, rég 
nem élünk barlangokban. A hölgyek 
viszont ma is el akarják bűvölni  
a saját, vagy nőtársuk vadászát, ha 
az feltűnik a láthatáron.  Csakhogy  
a szépészeti módszerek nagyot fej-
lődtek azóta.
Az ipari forradalommal új és fantaszti-
kus vegyi és mechanikai eszközök tűn-
tek fel a szépség megőrzésének szol- 
gálatában. Ezek alkalmazása, hatásai 
viszont a kínzókamráéhoz hasonlít-
hatóak. Csak a biológiai tudományok 
múlt század hetvenes és nyolc- 
vanas éveiben tapasztalható fejlődé-
sének eredményeképpen szereztek 
mélyreható ismereteket bőrünk mi-
benlétéről és működéséről. A tudósok 

Hozza létre a saját otthoni kozmetikai szalonját  
a Vi-vaHA kollagénnel, injekciók mellőzésével

MUDr. Jiří Matuška

Vi-vaHA collagen
lenlegi korszerű termékek lényegesen 
jobbak, de ugyanakkor nem jelentenek 
kompromisszumot. A Finclub újdon-
sága, a Vi-vaHA kollagén egyedi tech-
nológiából indul ki, melynek lényege  
a teljes egészében felszívódó kollagén 
előállítása volt. Ezt termékünkben  
a mikrokapszulás hialuronsav egé- 
szíti ki, mely nem bomlik fel az emész- 
tőrendszerben. 
A többi, kommersz termék legnagyobb 
hátránya éppen a hatékony össze- 
tevők nemkívánatos felbomlása volt  
a gyomorban. 

• A mi Vi-vaHA kollagénünk ennek köszön-
hetően az étrend-kiegészítők élvona-
lába emelkedik, melyek javítják a bőr 
minőségét

• Általa jóval nagyobb mennyiségű ha-
tóanyagot juttatunk teljesen egy- 
szerűen a bőrbe, mint bármely krém-
mel vagy kenőccsel

• Ellentétben a szépségszalonokban al-
kalmazott injekcióval, a kollagén és 
a hialuronsav egyenletesen oszlik el  
a bőrben, nem pedig kizárólag  
a beszúrás helyének környékén

• A bőrben azután ezek a termé- 
szetes alkotóelemek kapcsolódnak  
a kötőszöveti rendszerhez, javítják  
rugalmasságát, szilárdságát és megkö-
tik a vizet.

• Az eredmény egy valóban látható vál-
tozás a bőr minőségében és ellenálló 
képességében

Végeredményben mi akadályozna bennünket a hatás kipró-
bálásában? A Vi-va HA kollagén birtokában most már semmi!
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Vi-vaHA collagen 
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Ami a cukorbetegeket illeti, a termék sa-
charózt, kukoricaszirupot (fruktózt) és ba-
rackpürét tartalmaz.
 

Lehet a Vi-vaHa kollagént más étrend-
kiegészítőkkel, illetve gyógyszerekkel 
együtt fogyasztani?
Igen, a Vi-vaHa kollagén alkalmazható, mint 
a táplálékunk természetes kiegészítője vita-
minokkal, az egészséges étrend összetevői-
vel és egyéb táplálék-kiegészítőkkel. Min-
denképpen fontos azonban a kiegyensúlyo-
zott és változatos étrend, beleértve a táplá-
lék-kiegészítők fogyasztását is.

Gyógyszerek tekintetében nem ismeretes, 
hogy a Vi-vaHa kollagén kedvezőtlen hatáso-
kat váltott volna ki, mivel nem gyógyszerről, 
hanem étrend-kiegészítőről van szó. Komoly 
betegségek esetében azonban ajánlott kon-
zultálni a kezelőorvossal.

Kérdések és válaszok
Miért fogyasszam a folyékony Vi-vaHa 

kollagént a Finclubtól, amikor vásárol-
hatok tabletta formában is? 
A piacon többféle kollagén készítmény  
kapható. A Finclub folyékony Vi-vaHa kolla-
génjének napi adagja 10 gramm hidroli- 
zált halkollagént, 100 mg hialuronsavat 
(mely a bőr hidratálásában játszik szerepet) 
és 75 mg  C-vitamint (a kollagén képződést 
segíti) tartalmaz. A barackízesítés kelleme-
sebbé teszi a halkollagén ízét. 

• Mindez azt jelenti, hogy a Vi-vaHa kol-
lagén a többi kollagén készítménnyel 
szemben sokkal hatékonyabb.

• Ráadásul jelentős mértékben tartal-
maz C-vitaminnal gazdagított hialu-
ronsavat.

• A kollagén folyékony halmazállapota 
növeli a hatóanyagok hatékonyságát és 
javítja felszívódását.

Mennyi Vi-vaHA kollagént fogyasszunk?
Az ajánlott napi adag 50 ml (napi két ada-
golónyi mennyiség, az adagoló a cso-
magolás részét képezi). Ideális mind-
két adagolónyi mennyiséget éhgyomor-
ra fogyasztani. Érzékeny gyomrúak számá-
ra ajánlott az étellel együtt fogyasztani.

Ennek a készítménynek a hatóanyagai  
a vékonybélben szívódnak fel és a véráram-
mal bejutnak a bőr mélyebb rétegeibe, 
ahol elősegítik a kötőszöveti sejtek képző-
dését és fokozzák a kollagén képződést.

Miért nem elég egy üvegnyi mennyi- 
ség elfogyasztása? 
Ez a tájékoztatás azokból a kutatási ered-
ményekből indul ki, melyeket a forradal- 
mian új Peptan™ készítmény gyártója vé-
geztetett.

Ennek alapján ajánlott legalább 4 csomag 
Vi-vaHa kollagént fogyasztani (egy csomago-
lás 10 napra elegendő, azaz 4 üveg tartalma 

zalékát. Hogy az emberi test, melynek 70 
százalékát víz képezi, ne legyen csak fo-
lyékony összetételű, a kollagén elenged-
hetetlenül szükséges a számára. A kol-
lagén  a porcok, az inak, a csontok, a fo-
gak, az íny, a bőr, a szem és az érfalak  
sejtjeiben található és mindezek sejt- 
jeinek ideális tulajdonságokat biztosít.

A kollagén hiánya leggyakrabban megfi-
gyelhető a bőr öregedési tüneteiben és  
a mozgásszervek nem megfelelő működé-
sében.
 

A készítmény hialuronsavat is tartal-
maz. Ezt közvetlenül a bőrbe is juttat-
ják injekció formájában? 
Készítményünk egyedülálló, a teljes mér-
tékben felszívódó kollagént eredményező 
szabadalmazott technológiával készül. Ez 
a Vi-vaHa kollagén esetében hialuronsavval 
egészül ki, méghozzá olyan formában, hogy 
az nem bomlik fel az emésztőrendszerben.  
Éppen a hatóanyagok nemkívánatos fel-
bomlása a gyomorban az a tényező, mely  
a fő hátránya azon készítményeknek, melye-
ket a Vi-vaHa maga mögé utasít.  Ennek al-
kalmazásával ugyanis sokkal több hatóanyag 
jut a bőrbe.

A kollagén és a hialuronsav egyenletesen osz-
lik meg a bőrben, kapcsolódik a kötőszöve-
tekhez, javítva azok szilárdságát és rugal-
masságát. Ennek köszönhetően hamarosan 
megfigyelhető a bőr minőségének és rugal-
masságának javulása

Használhatják a készítményt váran-
dós és szoptatós nők, illetve cukorbe-
tegek is?
A Vi-vaHa kollagén nem gyógyszer, hanem 
étrend-kiegészítő.  Mindenképpen ajánlatos 
azonban, hogy a várandós és szoptatós nők 
a fogyasztásra vonatkozóan kérjék ki orvo-
suk véleményét.

40 napig, csaknem hat hétig kitart). Már 4-5 
heti alkalmazás után tapasztalhatóak pozi-
tív változások a bőrön. A kollagén beépül  
a kötőszövetekbe.

A bőr alaposabb hidratációja és a mélyebb 
ráncok eltűntetése érdekében 8-10 csomag 
elfogyasztása szükséges.

A hosszú távú hatás elérése érdekében  
a kollagénkúrát rövidebb szünet (2-4 hét) 
után érdemes folytatni úgymond fenntartó 
adagolásban, azaz napi 5ml fogyasztásával.

Lehet a készítménynek valamilyen 
mellékhatása?
Semmi ilyesmi nem ismeretes, de mivel  
a Vi-vaHa kollagént halakból nyerik, hason-
lóan, mint egyéb élelmiszertermékek, aller-
giás reakciót válthat ki olyan embereknél, 
akik érzékenyek a halra. 

A kollagén rostos, vízben nem oldódó 
fehérje. A bőr fehérjetartalmának 70 szá-
zalékát képezi és az emberi szervezet tel-
jes fehérjetartalmának több mint 30 szá-
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A Vi-vaHa kollagén Peptan™ hidrolizált halkollagént, hialuronsavat és C-vitamint tar-
talmaz.
Csomagolás: 500 ml praktikus adagolóval
Adagolás: napi 50 ml, vagy egyszerre fogyasztva, vagy 2x25 ml adagokra osztva, vízzel, 
ásványvízzel vagy magában
50 ml hatóanyagtartalma: 10 g Peptan™ halkollagén, 100 mg hialuronsav, 75 mg C-
vitamin

A bőr hidratációja a Peptan®-t kapott 
önkéntesek 91 százalékánál megnőtt

A Peptan® 8 heti használat után 28 
százalékkal javította a bőr hidratációját

KOLLAGÉN
A kollagén és az elasztin a bőr struktúrájának részét képezik. A kollagén az infrastruktúráról 
gondoskodik, az elasztin pedig a bőr rugalmasságát biztosítja. A kor előrehaladtával csökken 
a bőrsejtek aktivitása, a kollagén- és az elasztinszintézis. A bőr vékonyodik, petyhüdté válik, 
ráncosodik, dehidratálódik. 
A kollagén- és elasztinszint megtartása megőrzi a bőr fiatalságát, szilárdsá-
gát és simaságát.

A kollagénpeptidek felszívódása – a Peptan® klinikai vizsgálata
Sor került több in vivo kisérletre, melynek célja a kollagénpeptidek felszívódásának vizsgá-
lata. A Watanabe – Kamiyana et al. vizsgálatai 2010-ben megállapították, hogy a telített kol-
lagénpeptidek minőségi szinten megőrződnek a bőrben 14 nap után  is. A klinikai vizsgálatok 
többnyire Japánban és Franciaországban zajlottak. A Peptan® készítményt placebóval tör-
ténő összehasonlításban, ellenőrzött vizsgálat során tesztelték az alábbi, az egészséges bőr 
megőrzésével foglalkozó kutatólaboratóriumokban:
- SOUKEN, Tokio, Japán
- DERMSCAN, Lion, Franciaország

A SOUKEN és a DERMSCAN általánosan ismert laboratóriumok, melyek széles ügyfélkörrel 
rendelkeznek a nemzetközi kozmetikai cégek köréből is. A Japánban és Franciaországban 
végzett klinikai vizsgálatok döntően megerősítik a Peptan® használatának sikerességét az 
egészséges és fiatalos bőr megőrzésének terén.

1. SOUKEN – klinikai vizsgálatok Japánban
A vizsgálatok placebó, illetve Peptan® kollagénpeptidek szájon át történő adagolásával 
zajlottak (egyik csoport sem tudta, mit kap) ellenőrzött körülmények között a bőr egész- 
sége megőrzésének és kondíciója javításának céljából (Study YNTKK – 2008-4144, Souken, 
Tokio, Japán). Célja a Peptan® hatékonyságának megállapítása volt 4-8 heti alkalmazás 
után a téli időszakban. Ennek során a bőr víztartalmát vizsgálták, az önkéntes jelentkezők  
önértékelése alapján is.

A vizsgálat terve
33 normál és száraz bőrű (nők 40 és 59 éves kor között) önkéntes bevonásával
Módszer: a kontrollcsoportok egyike placebót (dextrinek), másik 10 g Peptan®-készítményt 
kapott 100 ml folyadékban
Időszak: 8 héten keresztül (októbertől decemberig)

2) A Peptan® megakadályozza a mély ráncok      
    kialakulását
 

12 hét eltelte után a placebóval kezelt önkén- 
teseknél jelentősen (30 százalékkal) nőtt a mély 
ráncok kialakulása, szemben a Peptan®-nal ke-
zeltekkel.

2. DERMSCAN – klinikai vizsgálatok Franciaországban
A Peptan® kollagénpeptidek bőrre gyakorolt hatásának értékelése, illetve a placebót kapott 
kontrollcsoport eredményeinek értékelése (Dermscan, Franciaország, Study 2008 – 100654-
51). Célja a Peptan® hatékonyságának vizsgálata téli időszakban, 6-12 héten keresztül tör-
tént alkalmazás alapján, melynek során a ránctalanító hatást és a biomechanikai tulajdon-
ságokat figyelték, figyelembe véve az önkéntesek önértékelését is.

A vizsgálat terve
47 normál és száraz bőrű önkéntes (nők 35-55 éves korig) bevonásával
Módszer: a kontrollcsoportok egyike placebót (dextrinek), 
a másik pedig 10 g Peptan®-t kapott naponta (2x5g por alakban), miközben egyik csoport sem tud-
ta, mit is kap valójában
Időtartam: 12 héten keresztül (októbertől januárig)

A kutatás anyaga és módszerei:
A kutatás dermafiziológiai mérésekre összpontosult:
a) A bőr víztartalmának mérésére: Corneometer CM 825 – CK electronic
b) A bőr rugalmasságának mérésére: Cutometer MPA 850 – CK electronic
c) A bőr diagnosztizálására – a bőr analízise C3 műszerrel: 3D Roughness analizátor ASA – OCR –  
 Asa hibiomed Co és  Quantirides® SIA

A kutatás eredményei

1) A Peptan® növeli a bőr hidratációját
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A Peptan® tudományosan alátámasztott többszörös hatásai a bőrre:
	 n	 A kollagénfragmentáció csökkenése a dermisben – (dermis – bőrréteg, 
  mely kötőszövetből áll és védi a testet a sérülésektől)
	 n	 A kollagénsűrűség megnövekedése a dermisben
	 n	 A bőr víztartalmának növekedése
	 n	 A bőr flexibilitásának, rugalmasságának növekedése
	 n	 A bőr simábbá válik, csökken az mikroráncok képződése
	 n	 Megakadályozza a mély ráncok kialakulását

A Peptan® javítja a bőr struktúráját a kol-
lagénfragmentációnak köszönhetően.

A) A Peptan® csökkenti a kollagénfragmentációt, mely a bőr öregedésének kulcsfon-
    tosságú indikátora

B) A Peptan® növeli a kollagén sűrűségét

A kollagénsűrűség a Peptan®-nak köszön-
hetően 28 napi alkalmazás után jelentősen 
megnőtt.

3. COSderma – klinikai vizsgálat Franciaországban 2012-ben
Ennek során az egyik kontrollcsoportnál vizsgálták a halkollagén-peptidek hatását a bőr tu-
lajdonságaira in vivo vizuális megfigyeléssel, lézerszkenneléses technológia segítségével.  
A másik csoportban ugyanez történt placebó alkalmazásával.
Cél: a bőr kollagénstruktúrájának vizsgálata a legmodernebb technológiával, beleértve a lé-
zert is.

A vizsgálat terve: 
106 önkéntes (40 és 65 év közötti nők)
Módszer: a kontrollcsoportok egyike sem tudta, mivel kezelik, az egyik csoport placebot 
(dextrinek) kapott,
a másik reggelente por alakban 10 g Peptan®-t
Időtartam: 84 nap

A COSderma anyagai és módszerei: Vivascope 3000 konfokális lézertechnológia. A műszer 
a bőr különböző rétegeit vizsgálja lefelé haladva. Az ún. kollagénfragmentációt analizálta 
két mélységben (a felső réteget, a papilláris dermist és mélyebbet vizsgálva). További mű- 
szer: Dermcup® echography – képalkotás a kollagén és elasztikus sejtszövetekről – a képal-
kotás  a kollagénsűrűség mérésére szolgál.

A vizsgálat eredményei:

A kollagénpeptidek hatásmechanizmusa
A hidrolizált kollagén hat a kötőszövetekre.
Bekövetkezik az endogén kollagén destrukciója.
Nő a kollagénszövetek nedvességtartalma (Minaguchi, 2005)
Fokozódik a kollagénszövetek képződése (Matsuda, 2006)



12 13

HiALurONsAv
Testünk hialuronsavat termel. Ez a fontos molekula működőképessé teszi  
a testet, bőrünket pedig fiatalossá, ráncmentessé.

A hialuronsav-szintézis a huszas éveinktől csökkenni kezd, előidézve 
ezzel az öregedés tüneteit:
- A bőr vékonyodik és ráncok alakulnak ki
- A népesség 80 százaléka oszteoartritiszben
  (csont- és ízületi gyulladás) szenved
- Csökken az ízületek hajlékonysága
- Gyengülnek a szervezet immunfunkciói
- Gyulladások, vagy szívbillentyűpanaszok jelentkeznek

Az értend szabadalmazott mikrokapszulás hialuronsavval való kiegé-
szítése biztosítja a szervezet számára ezt az összetevőt, mely hoz-
zájárul a fiatalos külső, a sima bőr megőrzéséhez, védelmet biztosít 
oszteoartrózis ellen és további öregedésgátló hatásokat fejt ki.

A hialuronsav szerepe a testünkben:
	 n	 fő összetevő, mely összetartja sejtjeinket (mint a malter a téglát)
	 n	 közvetítő szerepe van – rajta keresztül áramlanak a tápanyagok és    
  a salakanyagok, melyek távoznak a szervezetből
	 n	 hatással van a sejtosztódásra és -érésre (sok sejt kötődik a CD44 receptorhoz)
	 n	 pozitív hatással van az immunrendszerre (a CD receptorra való hatásán keresztül – 
  a CD44 receptor aktiválása jelzőként hat a limfociták képződésére a mikroorganiz- 
  musok ellen)
	 n	 ösztönzi a kollagén- és elasztanszintézist a fibroblaszt sejtekből – fiatalon tartja 
  a bőrt, támogatja az ízületek és porcok működését
	 n	 növeli a szinovális folyadék viszkozitását – hozzájárul az ízületek kiváló abszorciós tulaj-
  donságainak megőrzéséhez
	 n	 antioxidáns védelmet biztosít a bőrnek (az UV sugárzás a szabadgyökök kumulációját 
  idézi elő a bőrben
	 n	 fontos szerepet tölt be az agy fejlődésében

A hialuronsav megszilárdítja a bőrsejteket az epidermiszben, 
megköti a vizet, aminek következtében hidratálja a bőrt 

és a kötőszöveteket, beleértve a porcokat is.

A hialuronsavat a diszacharidok hosszú ismétlődő láncolata alkotja. A kor előrehalad-
tával a hialuronsav-képződés csökken.
Ennek következtében:
- a bőr öregszik, megjelennek a ráncok
- ízületi elváltozások és gyulladások keletkeznek
- fellép a test merevsége és a hajlékonyság megszűnése
- csökken a szívbillentyűk integritása
- megjelennek az öregedés további kísérőjelenségei

A hialuronsav és bőrünk
	 n	 A hialuronsav a bőrsejtek és a dermális kollagénszövetek közötti alapszubsztancia fő 
  összetevője
	 n	 A hialuronsav a bőrben szivacsként működik, mely súlyához képest minimum 
  ezerszeres mennyiségű vízmolekula megkötésére képes (elősegíti a hidratációt)
	 n		 A hialuronsav védi a bőrt a szabadgyökök káros hatásától.

A hialuronsav-tartalom embrionális állapotban a legnagyobb, majd a megszületés után fo-
kozatosan csökken. Ha abból a feltételezésből indulunk ki, hogy huszas éveinkben  a hialu-
ronsav-tartalom 100 százalékos, harmincas éveinkben 35 százalékkal csökken, ötvenes éve-
inkben 55 százalékkal, hatvanas éveinkben pedig 75 százalékkal.

A hialuronsav küzd a bőr öregedése ellen
A hialuronsav mennyiségének csökkenése a bőrben csökkenti annak teltségét és feszes- 
ségét. A vékonyuló bőr elveszti szilárdságát, rugalmasságát, a destrukció látható jeleit mu-
tatja és megindul a ráncképződés.

A kutatások bizonyítják, hogy a hialuronsav pótlása megújíthatja a bőrt és 5-7 évvel 
visszafordíthatja az öregedési folyamatot.

ÖSSzEgzéS
A mikrokapszulás hialuronsav-pótlás azt eredményezi, hogy:
	 n	 a bőr fiatalosabbá, kisimultabbá és finomabbá válik
	 n	 az ízületek jobban működnek, ritkábbak a gyulladások, jobb a hajlékonyság 
  és ritkább a merevség
	 n	 javul a szervezet immunitása
	 n	 a szervezet működőképesebb és ellenállóbb az öregedéssel szemben

használat utánhasználat előtt használat utánhasználat előtt

(A gyártó által rendelkezésre bocsátott anyagok alapján) 
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PePtAN® – halkollagén-peptidek
Többszörös tápláló hatás

A halkollagén-peptidek tudományosan alátámasztott tápláló hatással 
bírnak, elősegítik az ízületek és csontok egészségének megőrzését és 
ugyanakkor szebbé, egészségesebbé teszik a bőrt. 

A kutatók megállapították, hogy a halak bőréből és pikkelyéből extrahált kollagén nem 
mérgező és szerkezeti összetételét tekintve a legközelebb áll az emberi kollagénhez, te-
hát remekül feldolgozható.

Annak köszönhetően, hogy a halak különböző körülmények között – a víz hőmérsékletét, nyo-
mását tekintve – élnek, a halkollagén ellenálló a fizikai és vegyi hatásokkal szemben. Emel-
lett a halkollagén extrahálási folyamata alatt megőrződik a triple helix – azaz a hármas DNA 
spirálszerkezet. Ez azt jelenti, hogy a polipeptidek és az aminosavak érintetlenek maradnak 
és megőrződik biológiai aktivitásuk. Ezek a proteinek természetes módon kiegészítik a saját 
kollagén működését, ennek köszönhetően a végeredmény a halkollagén-peptidek alkalmazá-
sa esetében maximálisan hatékony.

A kollagén – a test építőanyaga – a protein primár kötőszövete, mely a testben találha-
tó. Egybentartja az összes élő szövetet, biztosítja a kohéziót, a bőr, a porcok és csontok 
rugalmasságát és megújulását. A legnagyobb mennyiségben előforduló protein, mely az 
emberi protein 30 százalékát alkotja.

A természetes kollagénnel szemben a peptidek 
kiválóan emészthetőek és biohozzáférhetőek. 
Kilencven százalékban emészthetőek és hozzáférhe-
tőek a kötőszövetekben már néhány órával a fo- 
gyasztást követően, ami lehetővé teszi, hogy 
a bioaktív összetevők hatékonyan eljuttassák 
a peptideket és az aminosavakat a testbe és 
ezáltal ösztönözzék a kötőszövetek belső kolla- 
génjének szintézisét a csontokban, az ízületekben 
és a bőrben.

A klinikai kutatások feltárták, hogy a kollagénpeptidek 
napi adagjának fogyasztása 8 hét után 28 százalékkal 
növeli a bőr hidratációját és 12 hét után 19 százalékkal 
javítja a bőr rugalmasságát.
A francia COSderma laboratóriumban nemrégiben 
lefolytatott újabb vizsgálatok megerősítették 
a bőrkollagén halkollagén-peptidek segítségével 
történő restrukturálásának és regenerálásának 
tényét.

Az ízületi fájdalmak csökkentése

• A bőrre gyakorolt pozitív hatások mellett tudományos bizonyí-
tékok állnak rendelkezésre arról, hogy a kollagénpeptidek hoz-
zájárulhatnak az ízületek, izmok és csontok egészséges műkö-
déséhez, azáltal, hogy megvédenek a fájdalmat és diszkomfort 
érzést kiváltó okoktól.

• Ez bizonyára érdekli a mai öregedő népességet – hogyan gondos- 
kodjon arról, hogy egészséges és aktív maradhasson a lehető 
leghosszabb ideig.

• A téma nem érdektelen a sportolók számára sem, hiszen a kol-
lagénpeptidek hatékony megoldást nyújtanak a mobilitás meg- 
őrzésére és javítására, azáltal, hogy párhuzamosan hatnak az 
ízületekre, a csontokra és az izmok regenerálására.

 
A Moskowitz által végzett klinikai vizsgálat megerősítette, hogy 
napi 10 g kollagénpeptid csökkenti az ízületi fájdalmakat. A hatás 
az erős fájdalmakkal küzdő páciensek esetében is jelentős volt.
Ezt a vizsgálati eredményt további kutatások is megerősítik, pél-
dául Ruiz-Bento et al. megállapította, hogy a napi 10 g kollagén-
peptid lényegesen javította a térdízületek működését.

Az izomkötegveszteség korlátozása
Hogy a szarkopénia (a korral járó izomerő- és izomtömeg-csökkenés) visszaszorítható  
legyen, megfelelő mennyiségű tápláló proteint kell bejuttatni a szervezetbe, hogy a szöve-
tekben a proteinszintézishez szükséges aminosavak képződhessenek. Az ajánlott napi be-
viteli mennyiség 1g/kg (testsúly), ami sokkal több, mint amennyi az idős emberek átlagos 
ételmennyiségével bejut a szervezetbe. A vizsgálat megerősítette, hogy a kollagénpeptidek 
proteinkiegészítők, melyek megtartják a nitrogénbilanciát. Ennek szerepe a gyenge csonto-
zat jobb védelme, mint a savóprotein ekvivalens adagjának köszönhetően az alacsony pro-
teintartalmú diéta idején.

Az optimális nutritmennyiség
A kollagénpeptidek, mint kiváló minőségű proteinforrások (zsír és cukor nélkül), ugyan-
csak hatékony összetevők a fogyás elősegítésében, továbbá a sportolásnál is. A kutatá-
sok eredményei feltárták, hogy a protein, mint telítő makronutriens, segíthet csökkenteni  
a táplálékbevitelt és támogatja a fogyást. A kollagénpeptidek telítő hatásának kutatása során 
kiderült, hogy proteinforrásként sokkal hatékonyabbak, mint a kazein, a szója, vagy a savó.

C-vitamin nélkül nem megy
A kollagén C-vitamin nélkül nem nagyon működik – a szervezetben hatékony kollagénkép- 
zésre akkor kerül sor, ha megfelelő mennyiségű C-vitamin áll rendelkezésre. S mivel ezt az 
emberi szervezet önmaga nem tudja előállítani, s készletet sem képes felhalmozni, naponta 
pótolni kell (s ez az oka, hogy a Vi-vaHA kollagént C-vitaminnal gazdagítják).

A termék kollagén 
peptidek forrása, 

amely leírása 
a szövegben található
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