
Vi-vaHA 
collagen

www.finclub.eu

Dopřejte svému tělu i pleti 
obnovu, svěžest a vitalitu díky:

•	kolagenu
•	kyselině	hyaluronové

•	vitamínu	C



2

REVOLUČNÍ NOVINKA roku 2013
přírodní, lehce stravitelný doplněk stravy 

obsahuje rybí kolagen Peptan™, kyselinu hyaluronovou a vitamín C

Rybí kolagen Peptan™ nezatěžu-
je trávicí systém, je dobře vstře-
batelný prostřednictvím sliznice 
tenkého střeva a jeho účinek je  
potvrzen mnohými klinickými stu-
diemi. 

Kyselina hyaluronová je tělu vlastní 
látka, která vyplňuje mezibuněč-
ný prostor kožních buněk a kola-
genových vláken, udržuje jejich  
pevnost a pružnost. 

• díky svému složení je přípravek vhodný pro výživu kloubních chrupa-
vek, vazů, šlach, kůže, vlasů, nehtů a kostí

• podporuje zachování dobré pohyblivosti kloubů

• přispívá k udržení pružné, mladé a svěží pleti

• pomáhá chránit buňky před předčasným stárnutím

• pozitivně působí na hydrataci kůže, zlepšuje výživu pokožky

• je vydatným pomocníkem v boji s vráskami, podporuje vyhlazení drob-
ných vrásek, zjemňuje linie těch hlubších 

• je vhodný u různých kožních potíží, např. při problémech s hnědými 
skvrnami na pokožce

• působí na spodní vrstvy kůže, kam se kosmetické přípravky nedostanou

• účinně pomáhá vyhladit a vypnout pleť, zmírňuje projevy stárnutí kůže

• pomáhá zlepšit kvalitu vlasů a pevnost nehtů

• doplňuje úbytek kolagenu způsobený např. věkem, nadváhou či fyzickou  
námahou

• u sportovců podporuje svalovou regeneraci

• jako kvalitní zdroj proteinů poskytuje pocit nasycení, je tak nápomocný 
při hubnutí

Obsažené složky jsou velmi důležité pro zdraví kůže, kloubů a pojivové tkáně, posil-
ňují strukturu pokožky, udržují v rovnováze vlhkost pleti. S věkem se jejich tvorba 
snižuje, proto je třeba je doplňovat a udržovat tak kloubní, kostní i svalový aparát 

co nejdéle funkční a pokožku pružnou a zdravou.

Pro svůj omlazující efekt se Vi-vaHA collagen doporučuje ženám i mužům 
středního věku - zlepšení je patrné po 4 až 8 týdnech pravidelného užívání.

Vi-vaHA collagen
Kdo tento 

přípravek ocení?

• zralé ženy, které chtějí pečo-
vat o kosti, klouby a také o svůj 
zevnějšek, chtějí si co nejdéle 
udržet pružnou a svěží pleť

• muži středního věku, kteří by 
rádi trochu zpomalili čas a udr-
želi se v kondici

• senioři, neboť takto budou ne-
jen pečovat o kloubní aparát, 
ale zároveň zmírní vnější pří-
znaky stárnutí (vrásky, suchá 
tenká kůže, hnědé skvrny)

• sportovci a fyzicky aktivní oso-
by kvůli kvalitnímu zdroji pro-
teinů

• lidé s kožními problémy, suchou 
pokožkou

• osoby, které dají přednost to-
muto rybímu kolagenu, neboť 
odmítají konzumovat hovězí 
nebo vepřový kolagen

• lidé, kteří chtějí zredukovat 
svou váhu a ocení sytící efekt 
kolagenních proteinů

• všichni, kdo hledají vhodný dá-
rek pro své blízké

• zvídaví lidé, kteří ho chtějí jed-
noduše vyzkoušet „na vlastní 
kůži“
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pochopili detailněji, z čeho je složena 
lidská kůže a jak funguje. Vědci podrob-
ně popsali funkci kolagenu, kyseliny hya-
luronové a chondroitinu. 

Krémy? Injekce? Tablety?
Průmysl dlouho nečekal. Na západ od 
Aše se objevily plné regály krémů, mastí  
a pleťových vod s některou ze zmíněných 
komponent stavby kůže. Co na tom, že 
jen ve stopovém množství. Hlavní byl 
nápis na pěkné barevné krabičce. Zisky 
kosmetických firem byly obrovské. Vů-
bec nevadilo, že většina těchto kosme-
tických prostředků fungovala sotva pár 
hodin po nanesení. Alespoň byl důvod, 
aby zákaznice kupovaly ještě více.

Zlatá léta pro obchodníky. Tedy jen 
do doby, než někoho napadlo, že by 
se kolagen nebo hyaluronová kyseli-
na daly aplikovat injekčně. Aplikace 
sice bolí, správně ji má provádět jen 
školený zdravotník a je drahá, ale její 
efekt trvá déle. Tato metodika je sku-
tečně účinnější, ale je limitována otr-
lostí jedince. Proto vedly úvahy vědců 
ke snaze najít něco lepšího, účinnější- 
ho a pokud možno nebolestivého. 

Dlouhé roky vědci i průmysl brousili 
kolem způsobu, jak doplnit do kůže 
kolagen i jiné komponenty co nejjed-
nodušeji. Přitom docela opomíjeli tu 

nejpřirozenější cestu - trávicí ústro-
jí. Proč nepolykat nějakou tabletu 
nebo roztok? Problémem však dlouho 
bylo, jak vyrobit něco stravitelného  
a přitom účinného. 

Potřebné technologie jsou k dispozici 
až v posledním desetiletí. Dřívější pro-
dukty byly špatně stravitelné a vyvolá-
valy značné trávicí obtíže. Nebo byly 
natolik upravené štěpením původní 
suroviny, že byly lehce stravitelné, ale 
zcela neúčinné.

Snaha o krásnou pleť je stará asi 
jako lidstvo samo. Už neander-
tálské krasavice nejspíš chtěly 
zaujmout znaveného lovce po 
návratu do jeskyně. A ten si jistě 
nevybíral podle znalostí klasické 
literatury, ale dle tehdejších kri-
térií krásy. Je diskutabilní, zda by 
tato kritéria uspěla dnes (čím vět-
ší nadočnicové oblouky a čím více 
chlupů na těle, tím lépe?). Ovšem 
zcela jistě se už tehdejší krasavi-
ce mazaly různými extrakty z bo-
bulí a odvary z bylin, aby právě 
ony byly ty nejžádanější. 

Uplynulo nějakých 700.000 let. V jes-
kyních už (až na výjimky) nežijeme. 
Ale ženy stále chtějí zaujmout toho 
svého (anebo jiného) lovce, když 
se objeví v dohledu. Jen ty metody 
zkrášlování se stále mění. 

S nástupem průmyslové revoluce se 
objevily nové a skvělé chemické či 
mechanické prostředky, jak být krás-
ná. Jejich dlouhodobé výsledky by se 
ovšem dnes daly přirovnat k pečlivé 
kúře v mučírně. 

Až s rozvojem biologických věd v 70. 
až 80. letech minulého století jsme 

aneb Vytvořte si vlastní kosmetické studio  
u sebe doma, a bez injekcí

MUDr. Jiří Matuška

Vi-vaHA collagen
Dnešní moderní produkty jsou podstat-
ně lepší, přitom ale nejsou žádným 
kompromisem. Novinka v nabídce 
Finclubu - Vi-vaHA collagen - vychází 
z jedinečné technologie patento-
vané pro přípravu čistého vstřeba-
telného kolagenu. Ten je v našem 
produktu doplněn o kyselinu hyalu-
ronovou v unikátní mikrozapouzdře-
né formě, která nepodléhá rozkladu 
v trávicím ústrojí. 
Právě nežádoucí rozklad účinných 
komponent v žaludku je hlavní nevý-
hodou jiných komerčních produktů.  

• Náš Vi-vaHA collagen se tak dostává 
NA ŠPICI celého startovního pole do-
plňků stravy, které prospívají kůži  
a podporují její kvalitu. 

• Jeho použitím dostáváme zcela jed-
noduše do pokožky DALEKO VĚTŠÍ 
MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK než  
z jakéhokoliv krému či masti. 

• Na rozdíl od injekcí v salonech krá-
sy se kolagen i kyselina hyaluronová  
rozloží v kůži ROVNOMĚRNĚ, a ne jen 
v okolí vpichu. 

• V pokožce se pak tyto její přirozené 
součásti připojují k vazivovým struk-
turám, ZLEPŠUJÍ JEJICH PEVNOST  
i PRUŽNOST a vážou na sebe vodu. 

• Výsledkem je opravdu VIDITELNÁ 
ZMĚNA kvality kůže a její odolnosti.

Koneckonců, co nám brání ve vyzkoušení tohoto 
efektu? Teď - s Vi-vaHA collagenem - už nic 
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Vi-vaHA collagen
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se ženy během těhotenství či kojení o uží-
vání potravních doplňků poradily se svým 
lékařem. 
Co se týče sladidel, výrobek obsahuje 
sacharózu, kukuřičný sirup (fruktózu)  
a broskvové pyré. 

Je možné Vi-vaHA collagen užívat 
spolu s jinými doplňky stravy či 
léky?
Ano, Vi-vaHA collagen se může užívat jako 
přirozená součást běžné stravy spolu  
s vitamíny, zdravou výživou či dalšími  
doplňky stravy. Apelujeme na vyváženost  
a pestrost konzumované stravy včetně 
užívaných potravinových doplňků. 
V souvislosti s léky není známo, že by uží-
vání Vi-vaHA collagenu působilo nepříznivě, 
jelikož jde o doplněk stravy. V případech 
vážných onemocnění je vhodné poradit  
se s lékařem.

Otázky a odpovědi
tj. 4 lahvičky = 40 dnů = téměř 6 týdnů). 
Přičemž již po 4 - 5 týdnech zazname-
náte první viditelné změny na pokožce. 
Nejdříve se kolagenem nasycují chrupav-
čité tkáně, následně veškeré pojivové 
tkáně. 

Pro kvalitní hydrataci kůže a pro podporu 
redukce hlubších vrásek je vhodné využí-
vat 8 až 10 balení výrobku.

Pro udržení dlouhodobého efektu této ko-
lagenové kúry je dobré po krátké pauze 
(cca 2 až 4 týdny) pokračovat v tzv. udr-
žovací dávce = 5 ml obden. 

Může mít přípravek nějaké vedlejší 
účinky?
Nic takového není známo, ale jelikož Vi-
vaHA collagen obsahuje kolagen získaný 
z ryb, mohl by (jako ostatní potravinářské 
produkty) způsobovat alergické reakce  
u lidí, kteří ryby nesnášejí. 

Proč mám brát tekutý Vi-vaHA col-
lagen z Finclubu, když si můžu kou-
pit tablety s kolagenem? 

Na trhu se vyskytují různé výrobky s ko-
lagenem. Tekutý finclubácký Vi-vaHA col-
lagen obsahuje v denní dávce 10 gramů 
hydrolyzovaného kolagenu z ryb, 100 mg 
kyseliny hyaluronové (je důležitá pro udr-
žení hydratace v pleti) a 75 mg vitamínu 
C (podporuje tvorbu kolagenu). Broskvo-
vá příchuť zpříjemňuje chuť rybího kola-
genu. 

• Znamená to, že Vi-vaHA collagen 
představuje mnohonásobnou účin-
nost ve srovnání s ostatními kolagen-
ními přípravky. 

• Navíc obsahuje významný podíl ky-
seliny hyaluronové umocněné přidá-
ním vitamínu C. 

• Tekutá forma kolagenu navyšuje 
účinnost a vstřebatelnost všech ob-
sažených látek.

Kolik Vi-vaHA collagenu užívat?
Doporučené dávkování je 50 ml denně (tj. 
2 odměrky denně, odměrka je součástí 
produktu). Ideální je vypít obě odměrky 
na prázdný žaludek. Pokud máte citli-
vý žaludek, je vhodnější vypít přípravek  
spolu s jídlem.  
U tohoto výrobku dochází ke vstřebává-
ní všech látek v tenkém střevě, krevním 
řečištěm je jeho obsah distribuován do 
hlubší vrstvy kůže, kde podporuje množe-
ní fibroblastů a zvýšení tvorby kolagenu.

Proč nestačí vypít jen jednu láhev? 
Tato informace vychází ze studií, kte-
ré prováděl výrobce revoluční látky 
Peptan™. 
Doporučuje se užívat nejlépe 4 balení 
Vi-vaHA collagenu (jedno vydrží 10 dnů, 

Co je to vlastně kolagen?
Kolagen je vláknitá, ve vodě nerozpust-
ná bílkovina. Představuje 70 % bílkovin  
v pokožce a více než 30 % všech bílkovin  
v lidském těle. Aby nebyl lidský orga-
nismus (tvořený ze 70 % vodou) téměř  
v kapalném skupenství, je pro něj kola-
gen nepostradatelný. Kolagen se nachází 
v tkáních, jako jsou chrupavky, šlachy, 
kosti, zuby, dásně, kůže, stěny cév či oční 
rohovka, všem těmto tkáním zprostředko-
vává ideální vlastnosti.

Nedostatek kolagenu je patrný nejčas-
těji podle viditelných příznaků stárnutí 
kůže, projevuje se také nedostatečnou 
funkcí pohybového aparátu. 

Výrobek obsahuje i kyselinu hyalu-
ronovou. Ta se přece píchá injekčně 
přímo do kůže? 
Náš přípravek vychází z jedinečné paten-
tované technologie pro přípravu čistého 
vstřebatelného kolagenu. Ten je u Vi-vaHA 
collagenu doplněn o kyselinu hyalurono-
vou v unikátní mikrozapouzdřené for-
mě nepodléhající rozkladu v trávicím 
ústrojí. Neboť právě nežádoucí rozklad 
účinných komponent v žaludku je hlavní 
nevýhodou u jiných výrobků, které Vi-vaHA 
collagen předčí. Jeho použitím se do po-
kožky dostane mnohem více účinných 
složek. 
Kolagen i kyselina hyaluronová se pak  
rozloží v kůži rovnoměrně, připojí se  
k vazivovým strukturám, zlepší jejich 
pevnost a pružnost. Změna kvality kůže  
a její odolnosti pak na sebe nenechá 
dlouho čekat.

Mohou přípravek užívat těhotné  
a kojící ženy nebo diabetici? 
Výrobek Vi-vaHA collagen není lék, je to 
doplněk stravy. Přesto doporučujeme, aby 
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Doplněk stravy fin Vi-vaHA collagen obsahuje rybí hydrolyzovaný kolagen Peptan®, 
kyselinu hyaluronovou a vitamín C.
Balení: 500 ml s praktickou odměrkou
Užívání: 50 ml denně, možné vypít najednou nebo rozdělit 2x 25 ml, vypít neředěné 
nebo ředěné vodou či minerálkou
Účinné látky v 50 ml: 10 g kolagenu z ryb Peptan®, 100 mg kyseliny hyaluronové, 75 mg 
vitamínu C, broskvová příchuť

Hladina hydratace kůže se zvýšila u 91 % 
dobrovolníků užívajících Peptan®.

Peptan® zvýšil hydrataci kůže 
po 8 týdnech užívání o 28 %.

KOLAGEN
Kolagen a elastin tvoří strukturu pokožky. Kolagen pečuje o infrastrukturu, zatímco elas-
tin zabezpečuje pružnost pokožky. Věkem dochází k poklesu aktivity kožních buněk, klesá 
kolagenová a elastinová syntéza: kůže se ztenčuje, bortí a ochabuje, vznikají jemné linie  
a vrásky, nastupuje dehydratace. 
Udržování hladiny kolagenu a elastinu umožňuje pokožce, aby zůstala mla-
dá, pevná a hladká.

Vstřebávání kolagenních peptidů - klinické studie Peptan®

Proběhla řada experimentů in vivo zjišťujících vstřebávání kolagenních peptidů. Podle  
Watanabe-Kamiyama et al. (2010) bylo zjištěno, že nasycení kolagenními peptidy zůstává  
v kůži na vysoké úrovni i po 14 dnech. Klinické studie probíhaly převážně v Japonsku a ve 
Francii. Peptan® byl testován v placebem kontrolovaných studiích uskutečněných těmito vý-
zkumnými organizacemi zabývajícími se problematikou zdravé kůže:
- SOUKEN z Tokia, Japonsko
- DERMSCAN z Lionu, Francie
 
SOUKEN a DERMSCAN jsou všeobecně známé laboratoře, jejich klientela je široká včetně
velkého počtu mezinárodních kosmetických firem. Převážně klinické studie v Japonsku 
a ve Francii potvrzují prospěšnost užívání Peptanu® pro zdravou pokožku a její mladistvý 
vzhled.

1.  SOUKEN – klinická studie z Japonska
Studie dvojitě zaslepená placebem – kontrolovaný výzkum ústního podávání kolagenních pep-
tidů Peptan® pro zvýšení celkového zdraví a kondice kůže (Study YNTKK – 2008 – 4144, Souken, 
Tokio, Japonsko). Cílem bylo posouzení účinnosti Peptanu® po 4 a 8 týdnech v průběhu zimní-
ho období. Zjišťoval se kožní obsah vody včetně sebehodnocení dobrovolníků.

Plán studie
33 dobrovolníků (ženy ve věku 40 – 59 let) s normální až suchou pokožkou
Metoda: dvojitě zaslepená versus placebo (dextriny) - kontrolní skupina
Podávalo se 10 g Peptanu® ve 100ml nápoji
Doba trvání: 8 týdnů (říjen až prosinec)

2) Peptan® chrání před hlubokými vráskami
 

Po 12 týdnech se u skupiny s placebem počet 
hlubokých vrásek významně zvýšil (o 30 %) 
oproti skupině užívající Peptan®.

2.  DERMSCAN – klinická studie z Francie
Hodnocení vlivů ústního užívání kolagenních peptidů Peptan® v souvislosti s vlastnostmi 
kůže versus placebo – kontrolní skupina (Dermscan, Francie, Study 2008 – 100654-51). 
Cílem bylo posoudit účinnost Peptanu® po dobu 6 a 12 týdnů v průběhu zimního období. 
Zjišťování tzv. protivráskového efektu a biomechanických vlastností včetně sebehodno-
cení dobrovolníků.

Plán studie
47 dobrovolníků (ženy ve věku 35 – 55 let) s normální až suchou pokožkou
Metoda: dvojitě zaslepená versus placebo (dextriny) – kontrolní skupina
Podávalo se 10 g Peptanu® denně (2 x 5 g prášku)
Doba trvání: 12 týdnů (říjen až leden)
 
Materiály a metody výzkumu
Výzkum byl zaměřen na dermofyziologická měření:
a) Hladina zvlhčení pokožky: přístroj Corneometer CM 825 – CK electronic
b) Elasticita kůže: Cutometer MPA 850 – CK electronic
c) Diagnostika pleti – analýza pleti C3 přístrojem: 3D Roughness analyzer ASA-0CR – Asahibiomed Co  
 a Quantirides® SIA
 

Výsledky výzkumů

1) Peptan® zvyšuje hydrataci kůže
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Vědecky zdokumentované vícenásobné užitky Peptanu® na kůži:
	 n	 Pokles kolagenní fragmentace v dermis
  (dermis - vrstva kůže, která se skládá z pojivové tkáně a chrání tělo 
  před poškozením)
	 n	 Nárůst hustoty kolagenu v dermis
	 n	 Zvýšení obsahu vody v kůži
	 n	 Zlepšení ohebnosti, pružnosti kůže
	 n	 Kůže je hladší, snižuje se počet mikroreliéfních vrásek
	 n	 Předchází tvorbě hlubokých vrásek

Peptan® zlepšuje strukturu kůže díky po-
klesu kolagenní fragmentace.

A) Peptan® snižuje kolagenní fragmentaci, která je klíčovým indikátorem stáří kůže

B) Peptan® zvyšuje hustotu kolagenu

Hustota kolagenních sítí se díky Peptanu® 

významně zvyšuje za pouhých 28 dní.

3.  COSderma – klinická studie z Francie, 2012
Zjišťování efektu užívání rybích kolagenních peptidů versus placebo (kontrolní skupina) 
na vlastnosti kůže posuzované in vivo vizuálně pomocí laserové skenovací technologie.
Cíl: vyšetření kožní kolagenové struktury pomocí nejmodernější technologie včetně laseru.

Plán studie
106 dobrovolníků (ženy ve věku 40 – 65 let)
Metoda: dvojitě zaslepená versus placebo (dextriny) – kontrolní skupina
Podávalo se 10 g Peptanu® ráno (prášek)
Doba trvání: 84 dní

Materiály a metody COSderma: Vivascope® 3000 konfokální laserová technologie. Pří-
stroj snímá obraz v různých kožních vrstvách do hloubky. Tzv. kolagenová fragmentace 
analyzovala dvě hloubky (horní vrstvu papilární dermis a pak ještě hlubší). Další pří-
stroj: Dermcup® echography – vytváření znatelného obrazu, který pochází ze sítě kola-
genních a elastických vláken – získávání obrazu s cílem kvantifikovat kolagenní hustotu.

Výsledky výzkumu

Mechanismus účinku kolagenních peptidů
Hydrolyzovaný kolagen působí na buňky pojivových tkání. 
Dochází k destrukci endogenního kolagenu.
Zvyšuje se velikost kolagenních vláken (Minaguchi, 2005). 
Zvyšuje se tvorba kolagenních vláken (Matsuda, 2006).
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KYSELINA HYALURONOVÁ
Naše tělo vytváří kyselinu hyaluronovou. Tato důležitá molekula udržuje tělo 
funkční a naši kůži mladistvou a bez vrásek.

Syntéza kyseliny hyaluronové začíná klesat od 20 let a přispívá k řadě aspektů stárnutí:
-  kůže se ztenčuje a vznikají vrásky
-  až 80 % populace trpí osteoartritidou (zánět kostí nebo kloubů)
-  projevuje se snížená ohebnost kloubů
-  imunitní funkce organismu se oslabuje
-  objevují se záněty nebo problémy se srdečními chlopněmi

Doplňování stravy patentovanou mikrozapouzdřenou kyselinou 
hyaluronovou poskytne organismu tuto složku, která pomáhá vy-
tvářet mladší vzhled, hladší pokožku a chrání před osteoartritidou, 
včetně dalších užitků potlačujících stárnutí.

Funkce kyseliny hyaluronové v těle:
	 n	 je hlavní složkou, která udržuje naše buňky pohromadě (např. 
  jako malta drží pohromadě cihly)
	 n	 působí jako prostředník – skrz ni prochází živiny i odpadní látky 
  a jsou buňkami odstraňovány
	 n	 ovlivňuje buněčné dělení a zrání (mnoho buněk je vázáno k CD44 receptorům)
	 n	 má pozitivní vliv na imunitní funkci (prostřednictvím působení na CD receptor – akti-
  vace CD44 receptoru je přijímána jako marker zvýšené produkce lymfocytů proti  
  mikroorganismům)
	 n	 stimuluje syntézu kolagenu a elastenu z fibroblastických buněk – udržuje mladistvou
  pokožku a integritu kloubů a chrupavek
	 n	 zvyšuje viskozitu synoviální kapaliny – podílí se na vynikajících absorpčních vlastnos-
  tech kloubů
	 n	 poskytuje kůži antioxidační ochranu (UV záření způsobuje kumulaci volných radikálů 
  v kůži)
	 n	 hraje důležitou roli při vývoji mozku

Kyselina hyaluronová stmeluje dohromady kožní buňky v epidermis, 
funguje jako vodní magnet, který poskytuje hydrataci naší kůži 

a pojivovým tkáním, včetně chrupavky.

Kyselina hyaluronová je složena z dlouhého opakujícího se řetězce disacharidů. S věkem 
produkce kyseliny hyaluronové klesá. V důsledku toho:
-  kůže stárne, objevují se vrásky
-  dochází ke kloubním artritickým změnám a zánětům
-  nastupuje ztuhlost a neohebnost těla
-  klesá integrita srdečních chlopní
-  dostavují se další aspekty stárnutí

Kyselina hyaluronová a kůže
	 n	 Kyselina hyaluronová je hlavní složkou základní substance mezi kožními buňkami 
  a dermálními kolagenovými vlákny.
	 n	 Kyselina hyaluronová funguje v pokožce jako houba, která dokáže udržet mini-
  málně 1000násobek svojí váhy ve vodní molekule (podpora hydratace).
	 n	 Kyselina hyaluronová chrání kůži před poškozením volnými radikály.

Obsah kyseliny hyaluronové je na nejvyšší úrovni v lidském embryonálním stádiu a po na-
rození se postupně snižuje - ve 20 letech je kyselina hyaluronová na úrovni 100 %, ve 30 
letech se snižuje o 35 %, v 50 letech o 55 % a v 60 letech až o 75 %.

Kyselina hyaluronová bojuje se stárnutím pokožky
Pokles kyseliny hyaluronové v kůži snižuje vyplnění a napnutí kůže. Ztenčující se kůže ztrácí 
pevnost, elasticitu a vykazuje viditelné znaky borcení a vrásčitost.

Studie ukazují, že doplňování kyseliny hyaluronové může znovuobnovit pokožku a vrá-
tit proces stárnutí o 5 až 7 let.

ZÁVĚR
Doplňování mikrozapouzdřenou kyselinou hyaluronovou vede k tomu, že:
	 n	 kůže má mladší vzhled, je vyhlazenější a jemnější
	 n	 klouby fungují lépe, dochází k menší zánětlivosti, lepší ohebnosti a menší ztuhlosti
	 n	 zlepšuje se funkce imunity v organismu
	 n	 organismus je funkčnější a odolnější proti stárnutí

POPŘED POPŘED

(přeloženo a zpracováno dle materiálů výrobce)
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PEPTAN® = rybí kolagenní peptidy
Mnohonásobné výživové užitky

Rybí kolagenní peptidy nabízejí vědou prověřené výživové užitky, 
podporují zdraví kloubů i kostí a současně zkrášlují a ozdravují 
pokožku. 

Vědci objevili, že kolagen extrahovaný z rybí kůže a šupin je netoxický a současně 
je strukturálně nejbližší lidskému kolagenu, a tudíž výborně vstřebatelný.

Díky tomu, že ryba žije v různých podmínkách - jako například teplota a tlak vody - 
je rybí kolagen odolný vůči fyzickému i chemickému poškození. Navíc během procesu 
extrakce rybího kolagenu je zachována struktura triple helix - trojité šroubovice DNA. 
Znamená to, že polypeptidy a aminokyseliny zůstávají nedotčené a je zachována jejich 
biologická aktivita. Tyto proteiny přirozeně doplňují působení vlastního kolagenu, 
díky tomu je výsledný účinek užívání rybích kolagenních peptidů maximálně efek-
tivní.

Kolagen - stavební prvek těla - je primární pojivovou tkání proteinu, který se nachází  
v těle. Udržuje veškeré živé tkáně pohromadě a zajišťuje kohezi, elasticitu a regene-
raci kůže, chrupavek a kostí. Jde o nejpočetnější protein, který zabírá přibližně 30 % 
celkového lidského proteinu.

Na rozdíl od přirozeného kolagenu jsou peptidy 
vysoce stravitelné a biodostupné. 
Z 90 % jsou stravitelné a dostupné uvnitř pojivových 
tkání během několika hodin po požití, což 
umožňuje, aby bioaktivní ingredience efektivně 
dodala základní peptidy a aminokyseliny do těla 
a stimulovala tak syntézu vnitřního kolagenu 
v tkáních - v kostech, kloubech a kůži.

Klinické výzkumy odhalily, že užívání denní dávky 
kolagenních peptidů zvyšuje hydrataci kůže o 28 % 
po 8 týdnech a pružnost pokožky se zlepší o 19 % 
po 12 týdnech. 
Nová nedávná klinická studie z francouzské 
laboratoře COSderma potvrdila restruktu-
ralizaci a regeneraci kožního kolagenu 
pomocí rybích kolagenních peptidů.

Redukce bolesti kloubů

• Kromě užitků spojených s pokožkou existují vědecké důkazy, 
že kolagenní peptidy mohou podpořit zdraví kloubů, svalů  
a kostí s tím, že pomáhají chránit před častými příčinami bo-
lesti a dyskomfortu. 

• To zajímá dnešní stárnoucí populaci – starat se o to, aby zůsta-
la zdravá a aktivní co nejdelší dobu. 

• Toto téma oslovuje také sportovce – kolagenní peptidy nabíze-
jí efektivní řešení pro udržení a zlepšení mobility tím, že mají 
paralelní dopad na klouby, kosti a na regeneraci svalů. 

Klinická studie provedená Moskowitzem potvrdila, že denní dávka 
10 g kolagenních peptidů má pozitivní vliv na redukci kloubních 
bolestí. Účinek byl významný i u pacientů trpících značnými bo-
lestmi. Tento závěr klinické studie potvrzují další výzkumy, např. 
Ruiz-Bento et al. zjistil, že denní dávka 10 g kolagenních peptidů 
významně zlepšila komfort kolenních kloubů.

Omezení ztráty svalové hmoty
Aby bylo možné čelit dopadům sarkopenie (na věku závislá ztráta svalové hmoty), musí 
být konzumován adekvátní výživný protein, aby se vytvářely aminokyseliny nutné pro 
syntézu proteinů ve všech tkáních. Doporučený denní přísun je 1 g/kg tělesné váhy – což 
znamená mnohem více, než je typická strava starších osob. 
Výzkum potvrdil, že kolagenní peptidy jsou proteinovým doplňkem, udržujícím dusí-
kovou bilanci, která chrání slabou kostní masu více než ekvivalentní dávka syrovátkové-
ho proteinu během nízkoproteinové diety.

Optimální výživová podpora
Jako vysoce kvalitní zdroj proteinů (bez tuku a cukru) jsou kolagenní peptidy také 
efektivní složkou jak při hubnutí, tak při sportování. 
Studie odhalují, že protein jako sytící makronutrient může pomoci redukovat příjem 
potravy a podporovat tak hubnutí. Zkoumání sytícího efektu kolagenních peptidů odha-
lilo, že jsou mnohem účinnější než zdroje proteinů jako kasein, sója či syrovátka.

Bez céčka to nejde
Kolagen bez vitamínu C příliš nefunguje - k efektivní tvorbě kolagenu v organismu do-
chází, když má tělo vitamínu C dostatek. A jelikož si céčko člověk sám nevytváří a nelze 
si ho ani nastřádat do zásoby, je třeba ho denně doplňovat (to je důvod, proč je přípra-
vek Vi-vaHA collagen o vitamín C obohacen).

Přípravek je zdro-
jem kolagenních 

peptidů popisova-
ných v textu
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KRÁSA ZEVNITŘ
Posílení kůže kolagenem podporuje 

mladý vzhled pokožky

ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
Podpora kloubního, svalového 

a kostního zdraví

Mobilita svalů a kostí 

Ochrana před dopady osteoartritidy, 
osteopenie a sarkopenie

SPORT
Podpora svalové regenerace

Pomoc při posílení výkonu

Péče o kloubní zdraví

HUBNUTÍ
Poskytnutí pocitu nasycení


