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™

suplemento alimentar

Retira do corpo as marcas do tempo,
tornando-o mais firme.

até 13 anos 14 a 19 anos 20 a 35 anos 36 e + anos

Gráfico representativo dos níveis de produção
de colagénio nas diferentes faixas etárias.

procollagen

®

Dietético específico que
restabelece a elasticidade
e a consistência do
tecido cutâneo com

92%
de puro colagénio
hidrolisado de
solubilidade
instantânea.

Constituído por puro colagénio.

Apresentação do PROCOLLAGEN® saquetas
Embalagens de 30 saquetas de 12g.
Dosagem: 1 ou 2 saquetas de 12g por dia diluindo em água ou sumo natural antes de deitar,
permitindo ao colagénio actuar ao seu melhor nível. Cada saqueta possui apenas 4 Kcal.
Apresentação do PROCOLLAGEN® cápsulas
Embalagens de 60 cápsulas de 600mg.
Dosagem: 2 ou 4 cápsulas antes de deitar.
O período recomendado de tratamento com PROCOLLAGEN® é de 5 a 6 semanas,
desde o início de tratamento até se manifestar as suas propriedades biológicas.
Os melhores resultados são obtidos após 10-16 semanas de acordo com cada caso.
Recomenda-se PROCOLLAGEN® saquetas para tratamentos intensivos e PROCOLLAGEN®
cápsulas em tratamentos de manutenção.
Após o primeiro período de tratamento recomenda-se que faça um intervalo de dois meses
antes de fazer um novo período de tratamento.

Constituído por puro colagénio.
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O primeiro suplemento alimentar específico
com base na dissolução instantânea de

que restaura a

colagénio puro hidrolisado,

elasticidade
e textura do tecido cutâneo
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é um nutricosmético que dá elasticidade e textura da pele.

é capaz de agir como um substrato real para promover a génese
de um novo colagénio, que irá restaurar as estruturas alteradas
pelo processo de envelhecimento.
é eficaz em todos os casos onde você precisa "substituir"
a falta de colagénio.
é aconselhado para manter e melhorar a elasticidade e firmeza
da pele em qualquer idade.
contém uma proporção significativa de vitamina C,
essencial para a incorporação dos aminoácidos na molécula
de colagénio estabilizado.
as articulações têm necessidade constante de colagénio.
A proteína de Colagénio promove o desenvolvimento do
"lubrificante" responsável pelo movimento, melhorando
a estrutura da cartilagem.
é a alimentação natural das articulações na medida em que
se destaca um notável trabalho do seu efeito de bem-estar, o efeito
já é detectável ao fim de alguns dias, com consequentes ganhos de
bem-estar generalizados. A dose é de 1 ou 2 saquetas (tratamento
intensivo) ou de 2 a 4 cápsulas (tratamento de manutenção) por dia.

O que é o Colagénio?

Onde é activo o PROCOLLAGEN®?

O colagénio é a proteína mais abundante do organismo, existindo em cerca de 75% da pele,
cabelo, unhas e articulações. A sua principal função é criar uma rede tridimensional de
colagénio de forma a assegurar na derme o suporte para a epiderme e resistência à tracção
(lei da gravidade) para baixo, em toda a estrutura da pele.

PROCOLLAGEN® é activo, especialmente, nas áreas mais sujeitas à flacidez cutânea.
Rosto e pescoço: PROCOLLAGEN® realiza a sua acção específica de lifting, promovendo
uma melhoria da pele, proporcionando um aspecto mais jovem e descontraído.
Queixo duplo: PROCOLLAGEN® é uma preciosa ajuda na sua redução
progressiva tendendo a desaparecer na maioria dos casos.
Abdómen, braços e coxas: PROCOLLAGEN® promove um alongamento
claro e progressivo dos tecidos com uma recuperação significativa da flacidez
da pele e seu relaxamento.

Os seus níveis começam a diminuir a uma velocidade de 1,5% por ano, depois
dos 30 anos de idade. Aos 40, o organismo deixa de produzir colagénio;
Daqui resultam linhas e rugas finas, perda de elasticidade da pele, cabelo, unhas
e articulações mais frágeis. Ao utilizar colagénio de alta qualidade
o produto torna-se altamentente solúvel, o que significa que pode ser imediatamente
absorvido pelo organismo.

Quais são as propriedades do Colagénio?
O Colagénio é responsável pela hidratação, elasticidade, firmeza e luminosidade da pele.
Com a sua falta vai acentuar-se a secura, rugas, perda de firmeza, principalmente
no contorno da face, pescoço (resultando queixo duplo), parte interior das coxas,
abdómen e braços, onde o suporte à estrutura da pele diminuiu com o tempo.

Como pode agir contra a perda de Colagénio?
O Colagénio é utilizado na dermocosmética em cremes para o efeito de lifting,
em dermatologia contra falhas no tecido cutâneo devido à idade, para remover cicatrizes
e estrias profundas, demonstrou-se também eficaz no pré e pós-operatório cirúrgico.
Hoje, graças à pesquisa científica e aos inovadores processos de fabrico,
foi criado PROCOLLAGEN® em saquetas e cápsulas.

Rosto e pescoço

Abdómen

Coxas e pernas

