
A CIÊNCIA É A RESPOSTA PARA OS 
DESAFIOS DOS OSSOS E 

ARTICULAÇÕES

BENEFÍCIOS PEPTAN®:

SAÚDE 
ARTICULAÇÕES (3,4,5)

SAÚDE 
OSSOS (6,7,8,9)

Os peptídeos de colágeno 
Peptan são comprovados para 
melhorar com eficácia a função 
e flexibilidade articular, reduzir 
o desconforto das articulações 
e suportar a densidade óssea.

PEPTAN, A 
SOLUÇÃO 
NUTRICIONAL

A saúde dos ossos e articulações estão entre as  
preocupações de mobilidade mais importantes globalmente

Reduz o desconforto e 
rigidez das articulações

Ajuda a manter a 
densidade mineral óssea

Ajuda e prevenir a 
degeneração da cartilagem

Ajuda a manter a força do 
ossos

OSSOS E ARTICULAÇÕES 
SÃO A CHAVE PARA 
MOBILIDADE
Mantê-los saudáveis, nos permite 
locomovermos livremente e com 
eficiência, independente da nossa 
idade.

dos Americanos 
frequentemente sofrem 
com articulações1

dos Chineses são muito 
preocupados sobre a saúde/
força dos ossos2

Laticínios Bebidas 
em pó  

Bebidas Comprimidos
 & Cápsulas

Barras 
Nutritivas

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

peptan.com
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Collagen Peptides

69% 64%

Peptan® é a marca líder mundial de peptídeos de colágeno. O Peptan é 
um ingrediente natural, seguro e bioativo que oferece benefícios 
comprovados para a saúde dos ossos e articulações.

GARANTINDO A SAÚDE DOS 
OSSOS E ARTICULAÇÕES 
COM  PEPTAN®

Ajuda a reduzir a inflamação 
das articulações

Estimula ativamente  o 
metabolismo da 
construção óssea



Qualidade &
segurança

Desenvolvimento 
de marcaCo-inovação

Otimização da 
formulação

Ciência 
Confiável
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Collagen Peptides
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For further references and more information on the science behind Peptan,
please visit Peptan.com

Rousselot Headquarters
Rousselot B.V.  Kanaaldijk Noord 20
5691 NM Son   The Netherlands   +31 (0) 499 364 100
peptan@rousselot.com

Nossa liderança global em peptídeos de colágeno, 
combinada com nossa presença mundial e cultura centrada 
no cliente, nos capacita a ser um parceiro de confiança, 
disposto a ajudá-lo em suas aplicações. Podemos ajudá-lo  
com qualquer necessidade de produto ou inovação.

BENEFICIE-SE DE NOSSA (CO)
INOVAÇÃO, COMPROMISSO E 
EXPERIÊNCIA DE CLASSE 
MUNDIAL
Com Peptan, você terá um parceiro 
confiável e sempre disposto a ajudar.


