
Top 5 korzyści z przyjmowania 
SUPLEMENTÓW KOLAGENOWYCH

Produkty kolagenowe są trendy, a peptydy kolagenowe (które są lepiej wchłaniane) to rynek  
wyceniany na około 528,4 mln dolarów w 2019 roku i przewiduje się, że w okresie prognozy  
2020-2027 wzrośnie o ponad 5,8 %. Nie ma co ukrywać, kolagen - a zwłaszcza peptydy kolagenowe  
- to popularne produkty. Dlaczego są one tak popularne? Po prostu, mają one kilka poważnie  
znaczących korzyści. Ten artykuł zajmie się top 5 korzyści z przyjmowania konkretnego materiału 
peptydowego kolagenu o nazwie Verisol®.

O PEPTYDACH KOLAGENOWYCH VERISOL® 
Dlaczego więc piszę konkretnie o Verisolu®? Ponieważ 
nie wszystkie produkty kolagenowe są sobie równe, a ja 
jestem pod wrażeniem ludzkich badań klinicznych, które 
zostały przeprowadzone na tym konkretnym materiale ko-
lagenowym. Zacznijmy tę dyskusję od wyjaśnienia znacze-
nia pojęcia „peptyd kolagenowy”. W skrócie, peptyd to po 
prostu mały łańcuch białkowy. Znaczenie ma to, że mniej-
sze łańcuchy białkowe - lub peptydy - mają tendencję do 
łatwego wchłaniania i dystrybucji w organizmie. Z pewno-
ścią wykazano to w przypadku peptydów kolagenowych 
Verisol®. 

WCHŁANIANIE I DYSTRYBUCJA PEPTYDÓW  
KOLAGENOWYCH VERISOL®
W badaniu opublikowanym w Journal of Nutrition, pep-
tydy kolagenowe można było wykryć w różnych narzą-
dach i tkankach łącznych po doustnym podaniu Verisolu®. 
Szczególnie interesujące jest to, że prawie 100% spożytych 
doustnie peptydów kolagenowych zostało szybko wchło-
nięte z przewodu pokarmowego, na co wskazuje wyraźny 
wzrost zawartości tych peptydów w osoczu krwi w ciągu 
pierwszych 12 godzin. Później peptydy te były wykrywal-
ne w kilku narządach i tkankach, w tym w skórze. W rze-
czywistości skóra jest jednym z dominujących narządów 
akumulacyjnych, co jest spowodowane dużą szybkością 
przepływu krwi i dobrym wchłanianiem małych peptydów 
kolagenowych w tej tkance.

KORZYŚĆ #1 - REDUKCJA ZMARSZCZEK POD OCZAMI
W podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo ba-
daniu z udziałem 114 kobiet w wieku 45-65 lat stwierdzo-
no, że 2,5 grama/dzień peptydów kolagenowych Verisol® 
sprzyjało statystycznie istotnemu zmniejszeniu objętości 
zmarszczek pod oczami o 20% (p < 0,05) w porównaniu  
z grupą placebo po 8 tygodniach przyjmowania.

KORZYŚĆ #2 - ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI KOLAGENU  
I ELASTYNY
W tym samym badaniu po 8 tygodniach przyjmowania 
zaobserwowano statystycznie istotnie wyższą zawartość 
prokolagenu typu I (65%) i elastyny (18%) u ochotników 
leczonych Verisolem® w porównaniu do pacjentów otrzy-
mujących placebo. Prokolagen jest przekształcany w kola-
gen w organizmie.

KORZYŚĆ #3 - POPRAWA ELASTYCZNOŚCI SKÓRY
W innym 8-tygodniowym, podwójnie zaślepionym, kon-
trolowanym placebo badaniu z udziałem 69 kobiet w wie-
ku 35-55 lat, 2,5 grama/dzień peptydów kolagenowych 
Verisol® spowodowało statystycznie istotną poprawę ela-
styczności skóry w porównaniu z placebo (p < 0,05). Po-
nadto po 4 tygodniach kuracji uzupełniającej u starszych 
kobiet stwierdzono istotnie statystycznie o 10% wyższy 
poziom elastyczności skóry

KORZYŚĆ #4 - POPRAWA NAWILŻENIA SKÓRY
W poprzednio omawianym badaniu, w analizie podgrup 
stwierdzono, że ta sama dawka peptydów kolagenowych 
Verisol® pozytywnie wpływa na nawilżenie skóry, jej paro-
wanie i szorstkość.

KORZYŚĆ #5 - REDUKCJA CELLULITU
W trzecim, 6-miesięcznym, podwójnie zaślepionym, kon-
trolowanym placebo badaniu klinicznym z udziałem     05 
kobiet w wieku 24-50 lat, wykazano, że 2,5 grama/dzień 
peptydów kolagenowych Verisol® spowodowało staty-
stycznie istotne zmniejszenie stopnia cellulitu i redukcję 
falistości skóry na udach (P < 0,05) u kobiet o normalnej 
wadze. Verisol® był również skuteczny u kobiet z nadwagą, 
chociaż wpływ ten był mniejszy w porównaniu z kobieta-
mi o prawidłowej masie ciała. Ponadto gęstość skóry wła-
ściwej uległa znacznej poprawie (P < 0,05) w porównaniu  
z placebo. 
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