COLÁGENO EM
MOVIMENTO
MOVIMENTE-SE LIVREMENTE
COM PEPTAN®
Um sistema musculoesquelético
saudável é essencial para o
movimento ideal e o corpo depende
do colágeno para a força e
flexibilidade dos tecidos.

COLÁGENO É:
• a proteína mais importante do corpo
• Uma proteína estrutural essencial que

garante a elasticidade e regeneração de
todos os nossos tecidos conjuntivos, como
cartilagem, tendões, ligamentos e ossos.

A CAPACIDADE DO
CORPO PARA REABAS-

TECER COLÁGENO DIMINUI
COM A IDADE

Desconforto Ossos frágeis
articular

Perda de força

ESPORTES DE ALTA
INTENSIDADE

Pode causar desgaste nos tecidos
musculoesqueléticos, como tendões, ligamentos,
cartilagens e ossos, levando a maiores riscos de
lesões esportivas.

Osso
Tendão

Ossos
saudáveis 1,2,3,4

PEPTÍDEOS
DE COLÁGENO
Músculo
PEPTAN®:
A SOLUÇÃO
PARA SAÚDE
MÚSCULO
ESQUELÉTICA
Peptan, proteína bioativa

Suporte de tecidos
conectivos 5

única, comprovada cientificamente.
O Peptan é um dos
Ingredientes ativos preferidos

Conforto e ﬂexibilidade das
articulações6,7

Cartilagem

para fabricantes em todo o mundo
e é usado em uma
variedade de aplicações,
desde alimentos funcionais
e bebidas a suplementos dietéticos.

Ligamento

Massa e força
do músculo 8

Osso

Tomar Peptan regularmente
aumenta a produção
de colágeno no corpo e assim reforça
os tecidos conjuntivos.

Escolha Peptan® e aproveite nosso compromisso com:

ciência

qualidade

marca
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segurança

formulação

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

Ciência
confiável

Qualidade &
segurança

Co-inovação

Otimização da
formulação

Desenvolvimento
de marca
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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.

