
O QUE ACONTECE QUANDO
ENVELHECEMOS?

COMO PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO PEPTAN AJUDAM
NO ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL?

Apoiando um estilo de vida 
ativo e prolongar anos de vida 
saudável com peptídeos de 
colágeno Peptan.

Peptan, proteína do 
colágeno:
• Bioativa
• Natural
• Fácil digestão

PRODUZIDO E COMERCIALIZADO POR ROUSSELOT

peptan.com

PeptanbyRousselot

@Peptan_BR

Collagen Peptides

aproximadamente 1/4 da população do 
mundo terá 60 anos ou mais1. 
manter-se saudável e manter um estilo 
de vida ativo será crucial para muitas 
dessas pessoas.

EM 2050

¼

Densidade óssea 
frequentemente 
diminui

Cartilagem da 
articulação sinovial
degenera devido ao 
uso repetitivo.

Tecido 
muscular
atrofia

Juntas, essas mudanças causam:
• Diminuição da mobilidade  • Mudanças no andar  • Risco de queda

CONTINUE ATIVO 
COM PEPTAN®

Peptan tem sido demonstrado na 
ciência, promovendo mobilidade, 
juntamente com articulações2,3,4 e 
saúde dos ossos5,6,7,8.
Peptídeos de colágeno também pode 
ajudar na saúde dos músculos9.

PEPTAN,
SOLUÇÃO 
NUTRICIONAL
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Peptídeos de colágeno também pode 

MOBILITY

NO ENVELHECIMENTO NO ENVELHECIMENTO 

Mantém 
articulações 
saudáveis

Melhora 
regeneração
 do músculo

Promove 
saúde dos 

ossos

MOBILIDADE



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.


