Colágeno Hidrolisado específico para a pele consegue melhorar sua
elasticidade e reduzir a profundidade das rugas em até quatro semanas

Conheça o VERISOL™ - O único
colágeno específico para a pele
com comprovação científica de
resultados

ANTES

DEPOIS

Entenda algumas das causas que contribuem para o envelhecimento da pele

80%
O colágeno é uma das proteínas
mais importantes do corpo humano,
é responsável por dar firmeza à pele e
corresponde à aproximadamente 80%
do peso seco desse órgão.

O envelhecimento da pele é causado pela diminuição do
colágeno na derme, região onde poucos produtos cosméticos
de uso tópico tem ação efetiva.

Efeitos externos

Durante o processo de envelhecimento, em associação com outros fatores ambientais e nutricionais, a derme, principal camada de
atuação do VERISOL™, sofre com a perda de umidade e fica mais seca e fina, perdendo a firmeza e elasticidade, assim as rugas
aparecem.

Processo natural de envelhecimento da pele
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A quantidade de colágeno em nosso corpo começa a diminuir a partir dos 25 anos de idade, sendo agravada de forma significativa
nas mulheres após a menopausa (2% ao ano).

Envelhecimento da Pele=Derme,
Perda de Colágeno (2% a.a).

* depois da menopausa, Chung et al 2001; Li et al 2005, Patriarca et al 2007

Processo de atuação do VERISOL™
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Através da
ingestão oral
diária de 2,5g do
VERISOL™

Os Peptídeos Bioativos
de Colágeno estimulam
as células da pele
a produzirem mais
colágeno
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Antes

A ingestão diária de
apenas 2,5g de VERISOL™
estimula o metabolismo
do colágeno da pele e seus
resultados são observados
de dentro para fora

Mudança na
estrutura dérmica
com o aumento do
colágeno

Depois

O VERISOL™ consegue desacelerar esse processo, retardando os sinais do envelhecimento, suavizando a formação das rugas e
contribuindo para o aumento da elasticidade e firmeza da pele.

Acesse nosso Canal no YouTube (GELITA AG), assista ao vídeo
do VERISOL™ e entenda seu mecanismo de funcionamento.

VERISOL™ estimula as células da pele a produzirem mais colágeno

A melhor escolha!
Aumento do
colágeno na pele

Aumento da
elasticidade da pele

Redução do volume
das rugas periorbitais

Aumento da
elastina na pele

• 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
• Alimento clean label

Tecnologia Alemã (Exclusiva)

Quer saber mais?
Acesse nosso site para obter mais informações sobre o VERISOL™ e nossa gama de produtos desenvolvidas
especialmente para a manutenção da sua Saúde e Bem estar.

Entre em contato conosco pelo e-mail service.sa@gelita.com ou pelo telefone 55 11 2163-8039.

www.gelita.com.br

