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A verdadeira beleza vem de dentro

R

O envelhecimento cutâneo é um processo inevitável, causado por fatores intrínseco 
(envelhecimento cronológico) e fatores extrínseco, como poluição, estresse, fumo, álcool e 
principalmente a exposição solar cumulativa (fotoenvelhecimento).
Ambos os processos intrínseco e extrínseco de envelhecimento estão associadas a 
alterações fenotípica em células cutâneas, bem como alterações estruturais e funcionais 
na matriz extra celular dérmica (MEC). Os broblastos dérmicos são as células 
responsáveis pela síntese das proteínas da MEC, como colágeno, bras elásticas, e 
proteoglicanas que conferem resistência, resiliência e hidratação, respectivamente. Estas 
proteínas são fundamentais para manutenção da estrutura e função da pele. As numerosas 
modicações da MEC durante o envelhecimento, destacando-se as alterações de colágeno, 
tem sido sugeridas como a causa das alterações clínicas observadas no processo de 
envelhecimento.
Com o avanço da idade, a pele passa a apresentar um importante declínio do conteúdo de 
colágeno. A literatura cientica relata que a perda de colágeno, no período fértil da mulher, 
ocorre cerca de 1% ao ano e pode atingir mais de 30% no período pós-menopausa. 
Portanto, a perda de colágeno e o principal marcador do envelhecimento cutâneo.
Nos últimos anos suplementos alimentares alegando benefícios de saúde e propriedades 
funcionais tem aumentado consideravelmente. A mais nova tendência envolvendo nutrição e 
pele tem recebido destaque especial, devido aos efeitos benefícios de alguns ingredientes 
no processo de envelhecimento cutâneo. Estudos clínicos tem demonstrado os efeitos 
positivos de ingredientes nas propriedades biomecânicas da pele, bem como nas funções de 
barreira. Em paralelo a isso, experimentos in vitro e em animais revelam o mecanismo de 
ação de ingredientes alimenticios na biologia celular e molecular das celulas da pele de ação. 
Pele saudavel e uma manifestacao de saude geral e, como tal, pode ser inuenciada pelo 
consumo de ingredientes alimenticios, incluindo vitaminas, peptideos e antioxidantes.
VERISOL®, um alimento funcional inovador voltado aos cuidados com a pele, que age de 
dentro para fora, atenuando e prevenindo os sinais do tempo.
VERISOL® e uma combinacao unica de Peptideos Bioativos de Colageno®, obtidos a partir 
de um processo tecnologico especial e patenteado, que origina peptideos especicos para 
atuar nas celulas dermicas e, assim, estimular e restaurar o metabolismo destas celulas 
de dentro para fora.
VERISOL® suaviza os sinais do tempo e melhora a elasticidade cutânea, reduz o volume das 
rugas e aumenta o conteudo de colágeno na pele a partir de 4 semanas de uso continuo.

Propriedades



Se benecie com o poder natural dos Peptideos Bioativos de Colágeno® otimizados de 
VERISOL®:

• Biodisponivel
• Melhora signicativamente rugas e restabelece a elasticidade e hidratação cutânea;
• É o único que contem Peptideos Bioativos de Colágeno especicos para as celulas da pele;
• Único otimizado e ecaz na dosagem de 2,5g/dia;
• Estimula a produção de colágeno e proteoglicanas na pele, responsáveis por manter a 
pele rme e hidratada;
• Restaura o metabolismo da pele, recuperando o equilibrio necessário para 
contrabalancear o processo de envelhecimento da pele;
• Atua nas camadas mais profundas da pele de dentro para fora;
• Ativo seguro: nao causa efeitos colaterais e não apresenta interações com outros 
suplementos e medicamentos.

Por que VERISOL®?

VERISOL® contem Peptideos Bioativos de Colágeno®, obtido por meio de um processo de 
hidrolise tecnológico especial e otimizado, que origina peptideos especícos para atuar nas 
camadas mais profundas da pele de dentro para fora, restabelecendo o metabolismo das 
células dérmicas com a administração de uma pequena dose diária.
VERISOL® atinge as células das camadas mais profundas da pele, atuando onde 
cosméticos não são capazes de atingir, oferecendo uma ação antiaging de dentro para fora, 
com resultados perceptiveis a partir de 4 semanas de tratamento.

Figura 1. VERISOL® atua nas camadas mais profundas da pele de dentro para fora.

Biodisponibilidade

A biodisponibilidade de Peptideos de Colágeno após a administração oral, em animais e 
humanos, tem sido descrita em vários estudos. Estes estudos demonstram que os 
Peptideos de Colágeno podem ser detectados em diferentes orgãos e tecidos conjuntivos 
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após a administração oral. De acordo com Richelle et al. (2006), biodisponibilidade é denida 
como a quantidade relativa de compostos bioativos oriundos da dieta, que atravessa a 
barreira intestinal, atinge a circulação sanguínea e esta disponível para os processos 
metabólicos ou armazenamento no corpo e, neste contexto, a pele.
Estudos reportam que os Peptideos de Colágeno são absorvidos através da mucosa 
intestinal, atingem a circulação sanguínea e são distribuídos para a pele. Segundo Oesser 
et al. (1999), cerca de 100% dos Peptideos de Colágeno são absorvidos a partir da mucosa 
intestinal dentro das primeiras 12 h após a administração e são distribuídos e acumulados 
na pele por cerca de 96 h.

Mecanismo de ação
O colágeno tipo I e o principal componente estrutural da MEC da pele, responsável pela 
manutenção da estrutura da derme. E primeiramente sintetizado pelos broblastos como 
um precursor solúvel, pro-colágeno tipo I, o qual e secretado e sofre ação proteolitica para 
formar as bras de colágeno. As bras elásticas, compostas por elastina e proteínas 
microbrilares, também são componentes importantes da MEC e conferem resiliência a 
derme, equilibrando as propriedades biomecânicas da pele (elasticidade, rmeza).
Alem das bras elásticas e do colágeno, proteoglicanas formam ligações entre a rede de 
colágeno e elastina e asseguram a turgidez da pele devida sua capacidade de ligação de 
água. As principais proteoglicanas da derme são biglicana, a decorina e versicana.
Uma vez ingerido, os Peptideos Bioativos de Colágeno® do VERISOL® são absorvidos e 
distribuídos para a pele. No tecido cutâneo, exercem um efeito de estimulação do 
metabolismo anabólico, ou seja, estimulam os broblastos a produzirem proteínas da MEC, 
principalmente colágeno tipo I e proteoglicanas como decorina e biglicana. Portanto, o 
VERISOL® tem a capacidade de aumentar a expressão do colágeno tipo I e proteoglicanas 
envolvidos na formação e sustentação de bras elásticas dérmicas, ocasionando assim a 
diminuição da acidez e melhorando a hidratação e suavidade da pele.

Comprovação de ecácia

Estudos Experimentais – Pré-clínicos
A ecácia de VERISOL® no metabolismo das células dérmicas foi comprovada em diversos 
estudos.
Estudos in vitro em diferentes culturas primarias de células da pele mostraram um efeito 
estimulador de VERISOL® sobre a biossintese de macromoleculas da matriz extracelular 
da pele.
O tratamento de células epidérmica (queratinocitos) com VERISOL® ocasionou um 
aumento da expressão de lagrina, loricrina e involucrina, proteínas cruciais para o 
equilíbrio da hidratação e metabolismo siológico da pele.
Em broblastos dérmicos o VERISOL® foi capaz de estimular a expressão do colágeno do 
tipo I e de proteoglicanas, como versicana, decorina e biglicana, substancias importantes 
para a hidratação da pele e para a manutenção das propriedades biomecânicas da pele 
(Gráco 1).
Alem da capacidade estimuladora de VERISOL®, um efeito antioxidante signicativo foi 
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detectado em celulas dérmicas humana, devido ao aumento da enzima antioxidante super 
óxido desmutase (Mn-SOD), que e encontrada naturalmente na pele humana.
Os resultados dos estudos in vitro foram conrmados por um estudo randomizado, placebo 
controlado realizado com camundongos hairless. A ecácia do VERISOL® versus placebo foi 
investigada em animais com a pele saudável e pele irritada. Como esperado, houve o 
aumento signicativo da expressão de MnSOD na pele saudável e irritada dos camundongos 
tratados com VERISOL®. Alem disso, processos inamatórios após irritação da pele dos 
animais foram regulados, apresentando diminuição signicativa da expressão das 

ocitocinas inamatórias: TNFα, IL-1β e IL- 6. Outros parâmetros analisados mostraram 

que os animais tratados com placebo, apresentaram a função barreira comprometidos, 
caracterizados por um aumento na perda de água transepidermica (TEWL), enquanto que 
os animais tratados com VERISOL® a TWEL não foi alterada. De acordo com esta 
observação, um aumento signicativo da hidratação da pele foi detectado após a 
administração de VERISOL® na pele saudável e irritada, respectivamente.
Alem disto, aumento signicativo da elasticidade da pele foi observado entre 2-3 semanas 
apos a administracao oral com VERISOL®, em comparacao com os camundongos 
alimentados com placebo (Graco 2).
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O aumento da elasticidade da pele nos animais após o tratamento com VERISOL®, pode ser 
explicado por aumento signicativo na síntese de biglicana (Gráco 3), uma proteoglicana 
importante para a geração e manutenção de feixes de bras elásticas da pele.

Em conclusão, os dados pre-clínicos demonstraram claramente os efeitos de estimulação 
do VERISOL® sobre o metabolismo das proteínas da MEC em células da pele e no tecido 
cutâneo. VERISOL® tem um impacto positivo na função barreira da pele e promove o 
equilíbrio hídrico (hidratação). Alem disso, VERISOL® tem uma inuencia positiva sobre a 
manutenção da elasticidade e da pele.

Estudos Clínicos
Melhora dos parâmetros siológicos e biomecânicos da pele, promovidos por VERISOL®.
Um ensaio clinico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, por um período de 12 
semanas, teve como objetivo, armar a ecácia de VERISOL® como Nutricosmético aliado 
a beleza.
Mais de 60 voluntárias do sexo feminino, saudáveis, com idade entre 35 e 55 anos, foram 
divididas em 3 grupos:
VERISOL® 2,5 g/dia, VERISOL® 5 g/dia ou placebo. O consumo de qualquer suplemento 
nutricional adicional ou preparações de vitaminas, tratamentos cosméticos, 
dermatológicos e exposição intensa ao sol ou luz UV foram proibidos durante o período de 
estudo. A elasticidade da pele e outros parâmetros biomecânicos foram avaliados antes da 
primeira administração oral do produto (baseline), depois de 4 e 8 semanas de tratamento 
e após 4 semanas do termino do tratamento (Fase de regressão de 4 semanas).
Após 4 semanas de tratamento, ambas as dosagens de VERISOL® (2,5 e 5g), promoveram 
um aumento signicativo da elasticidade da pele (em ate 15%), em comparação ao placebo, 
sendo que este efeito se manteve após 8 semanas de administração oral continua do ativo 



(Gráco 4) e 4 semanas após o termino do tratamento (Fase de regressão).

Redução das rugas promovida por VERISOL®
Outro estudo clinico duplo-cego, randomizado, placebo-controlado, avaliou a ecácia da 
administração oral de VERISOL® na redução do volume das rugas na região dos olhos 
(região periocular).
O objetivo secundário deste estudo foi analisar o conteúdo de proteínas da MEC, inclusive 
pro-colágeno tipo I, nos uidos da pele, por meio da técnica conhecida como sucção da bolha 
de líquidos (suction blister uids).
Mais de 100 voluntários saudáveis, do sexo feminino, com idades entre 45 e 65 anos, foram 
recrutados e subdivididos em 2 grupos, onde receberam Placebo ou VERISOL® 2,5g/dia, 
por um período de 8 semanas, seguido de 4 semanas após a ultima ingestão (Fase de 
regressão). O Volume das rugas foi mensurado por medidas instrumentais e por 
documentação tográca antes da primeira administração oral (baseline), depois de 4 e 8
semanas e 4 semanas após a ultima ingestão (Fase de regressão).
Os resultados indicaram que a dose diária de 2,5 g de VERISOL®, levou a redução 
signicativa do volume das rugas na região periocular (aprox. 12%) em comparação com o 
grupo placebo, logo após 4 semanas de tratamento. Este efeito foi ainda mais pronunciado 
após 8 semanas, indicando uma redução em media de 30% do volume das rugas no grupo 
tratado com VERISOL®.
No nal de 4 semanas após o termino do tratamento (Fase de regressão), as mulheres que 
receberam VERISOL®, ainda apresentaram uma redução de 16% da profundidade das 
rugas, em comparação com o grupo placebo.
VERISOL® também estimulou a síntese das principais proteínas da MEC da derme, 
aumentando signicativamente o conteúdo de pro-colágeno (65%) e elastina (18%), após 8 
semanas de ingestão diária de 2,5g de VERISOL®, em comparação ao placebo.
Com base nos dados demonstrados, podemos concluir que, a dose diária de 2,5 g de 
VERISOL® tem um efeito benéco na pele, tal como uma signicativa redução do volume das 
rugas perioculares. Os dados sugerem que o efeito positivo e causado pelo aumento 
detectado do colágeno tipo I e síntese de elastina.
As imagens da Figura 2 são representativas do estudo e demonstram os efeitos do 
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VERISOL® na redução do volume das rugas perioculares.
Os resultados indicam que a dose diária de 2,5g de VERISOL® reduz o volume das rugas em 
mais de 30% em comparação ao tratamento com placebo. O efeito positivo de VERISOL® 
na redução das rugas foi sustentada e claramente visíveis mesmo após 4 semanas após o 
termino do tratamento.
Esta melhora clinica sobre o estado siológico e biomecânicos da pele corresponde ao 
aumento da síntese de colágeno e elastina.
Já o aumento da elasticidade da pele promovida através do tratamento com VERISOL® e 
cerca de 6 – 8%, após quatro e oito semanas de ingestão, em comparação aos voluntários 
tratados com placebo.
VERISOL® ocasionou o aumento da expressão de colágeno tipo I e proteoglicanas 
envolvidos na formação e sustentação das bras elásticas dérmicas. Assim, um efeito 
antiaging e causado por alterações notáveis na derme após o tratamento oral com 
VERISOL®.
Informações de qualidade e segurança
VERISOL® e um alimento considerado seguro.
Não foram relatados efeitos adversos signicativos com o uso de VERISOL®.
Pacientes com problemas renais crônicos e diabéticos, devem fazer uso de VERISOL® sob 
orientação do medico e/ou nutricionista.
Indicações
VERISOL® é indicado para indivíduos que desejam investir em seu bem-estar físico, 
restaurar a jovialidade e prevenir o envelhecimento cutâneo. VERISOLｮ tem um enorme 
potencial no mercado crescente de produtos voltados as mulheres entre 30 e 60 anos ou 
mais de idade.
VERISOL® e uma fonte proteica, podendo ser utilizado por pessoas de todas as idades 
como um alimento funcional para melhora da saúde e qualidade de vida.
Sugestão de dosagem
Com base nos estudos de ecácia, a dose recomendada e de 2,5g de VERISOL® 
diariamente, dose única, ou dividido em dosagens menores ao longo do dia.
Informações farmacotécnicas



VERISOL® e muito versátil, podendo ser dispensado em diferentes formas farmacêuticas 
como cápsulas, saches, pó para preparo extemporâneo (shake, refresco, frapes, mousses, 
sopas etc.), chocolate nutricional, gomas, pastilhas e sorvete nutricional.
VERISOL® não apresenta incompatibilidades se associado as vitaminas, minerais, 
alimentos funcionais e fototerápicos.

Informações de Armazenamento
VERISOL® deve ser armazenado em local fresco, livre de luz e umidade.
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