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O colágeno é uma proteína fibrosa insolúvel, encontrada em todas as células de origem 

animal, que desempenha funções estruturais muito importantes no organismo humano, sendo 

responsável por manter a resistência e elasticidade de tecidos como: ossos, tendões, articulações, 

cartilagens, pele, cabelos, unhas, músculos e dentes (MELO, 2017). Cada tipo de colágeno exerce 

uma função diferente, atuando diretamente sob o tecido ao qual sua função é destinada, além 

disso, o colágeno representa cerca de 30% das proteínas do corpo e 6% do peso total seco 

(AZULAY, 2011). Sua suplementação torna-se necessária quando a produção endógena dessa 

proteína é afetada pelo avanço da idade, logo após a terceira década de vida, estágio em que 

a produção de colágeno não é suficiente para promover a sustentação do corpo (ARNT, 2011). 

A suplementação de colágeno também é utilizada no tratamento para a melhora da 

elasticidade e aparência da pele, para promover e manter a beleza em geral e na prevenção de 

doenças como osteoporose, osteoartrite, úlceras gastrointestinais e hipertensão (SILVA, 2012). 

Para garantir uma boa absorção pelo organismo, o colágeno sofre um processo de hidrólise, ou 

seja, processo em que há a quebra da molécula pela saturação feita pela água, fracionando-a em 

pequenas moléculas que serão mais facilmente absorvidas (VELLY, 2009).

1. Conhecendo o Colágeno e seus benefícios 
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O colágeno representa 30% das proteínas do organismo, e com o passar dos anos 

a produção endógena é diminuída progressivamente, 1% a cada ano depois dos 30 

anos, 50% após os 60 anos.

2. O colágeno e o processo de envelhecimento dérmico, suas causas e prevenção

Após a segunda década de vida, o organismo humano começa seu processo de envelhecimento. 

Inicialmente não são notadas mudanças significavas, porém no final da terceira década se 

tornam perceptíveis algumas alterações fisiológicas estruturais e funcionais (STRUTZEL, 2007). 

Algumas dessas alterações são justificadas pela queda na produção natural de colágeno, que 

comprometem suas funções estruturais no organismo como a sustentação e firmeza da pele e 

a manutenção da saúde dos ossos e articulações (PORFÍRIO, 2016). Dentre todas as mudanças 

que o corpo humano é submetido mediante a passagem dos anos, as alterações dérmicas são 

as mais perceptíveis. Enrugamento da pele, sinais de expressão, falta de elasticidade e flacidez 

são marcas mais aparentes de uma pele senil.
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Os radicais livres são classificados como a causa mais perigosa e comum de envelhecimento. 

Eles podem ser qualquer átomo ou molécula, contendo um ou mais elétrons não pareados em sua 

última camada eletrônica, isso faz com que sejam extremamente instáveis (SANTOS, 2013). Quando 

não encontram outro radical livre, acabam se ligando aos elétrons de outras moléculas saudáveis 

que, por sua vez, se tornam outro radical livre. Esse processo, chamado de oxidação celular ou 

estresse oxidativo, desencadeia uma corrente ilimitada de formação dos radicais, danificando muitas 

células e levando a morte celular caso não haja a intervenção dos antioxidantes (NEDEL, 2005). Eles 

podem se formar no corpo através de mecanismos fisiológicos normais ou por fontes externas 

como, exposição excessiva ao sol, estresse, uso de tabaco, álcool e substâncias químicas, poluição 

do ar, alimentos ricos em gordura e ferro. Seus efeitos também são associados ao desenvolvimento 

de doenças degenerativas como, câncer, Alzheimer, artrite e catarata (PENTEADO, 2003). 

Para combater os efeitos indesejáveis e prejudiciais dessa oxidação pelos radicais livres, o corpo 

humano possui um mecanismo natural de fabricação de elementos antioxidantes, porém essa 

síntese, assim como a produção endocelular de colágeno, é significativamente afetada com o avançar 

da idade. Esses antioxidantes são moléculas ou átomos capazes de reduzir os efeitos causados pelos 

radicais livres através da doação de elétrons aos radicais hidrogênios, neutralizando-os e inibindo 

sua ação sob as células saudáveis (DISTANTE, 2010). A definição mais comum para os antioxidantes é 

2.1 - A ação dos radicais livres versus antioxidantes sobre o envelhecimento dérmico
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 Esses são resultados de uma série de fatores extrínsecos e intrínsecos, chamados de ambientais e 

fisiológicos (RIBEIRO, 2006). Fatores ambientais como irradiação solar, uso crônico de álcool, tabaco, 

estresse e má alimentação podem ser apontados como responsáveis pelas mudanças ocorridas na 

pele durante o processo envelhecimento, pois diminuem as defesas antioxidantes do organismo, 

aumentando a atuação de radicais livres, gerando a oxidação de proteínas na membrana celular 

que diminui a síntese de colágeno e elastina, resultando assim na menor qualidade, viço e brilho da 

pele (ANTUNES, 2016). A falta ou a deficiência de colágeno, por sua vez, pode ser classificada como 

um fator intrínseco, como mostra o estudo realizado por Oriá et al, que, com amostras dérmicas 

de grupos jovens e senis, mostrou que a disposição das fibras elásticas e colágenas da derme são 

alteradas conforme o avançar da idade, apresentando maior dispersão, fragmentação, menor 

adesão fibrilar e afrouxamento entre si. O que confere a pele o processo de envelhecimento são 

resultados de alterações da matriz celular e no padrão da expressão dos fibroblastos, que ficam 

estacionados por muito tempo e só são proliferados mediante estímulo (HIRATA, 2004). 
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“qualquer substância que, presente em baixas concentrações quando comparada a do substrato 

oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste substrato de maneira eficaz” (SIES, 1995). Por isso, 

são considerados grandes aliados na prevenção e manutenção da homeostase cutânea, sendo 

adicionados em produtos cosméticos para uso tópico e ingestão oral. Entender o processo de 

oxidação pela ação dos radicais livres no organismo é essencial para a conscientização sobre a 

importância da ingestão de substâncias que contenham agentes antioxidantes, como o colágeno 

Beauty, a fim de retardar os sinais de envelhecimento e contribuir para uma pele mais jovem 

(SCOTT, 2003. JASKI, 2015). Os antioxidantes que são obtidos através da dieta e suplementação 

são: vitamina A, C, E, flavonóides e carotenóides, além dos minerais cobre, selênio, zinco e 

manganês (BIANCHI, 1999). Os efeitos causados pela cooperação entre vitamina C e E são muito 

mencionados na literatura, pois exercem importante função na inibição da peroxidação dos 

lipídeos da membra celular e na proteção do DNA (GEY, 1998).

Humalin Beauty contém diversas vitaminas e minerais em sua composição, entre 

eles substâncias antioxidantes como, vitamina A, C, E, Zinco, Selênio e Manganês, 

que além de atuarem combatendo a ação dos radicais livres no organismo humano, 

também promovem uma série de benefícios ao corpo, voltadas exclusivamente à 

integridade e beleza da pele..

2.2 - A suplementação de colágeno como forma de prevenção do envelhecimento 
dérmico e melhora nos aspectos gerais da pele.

Assim como a falta do colágeno pode colaborar para o envelhecimento dérmico 

progressivo, a sua suplementação tem a capacidade de atuar no tratamento e recuperação 

da derme, como citado no estudo de Addor, 2015, em que foi realizado um acompanhamento 

do uso da suplementação do colágeno em pessoas de 35 até 65 anos. Todas as pessoas com 

condições clínicas que pudessem interferir nas avaliações foram excluídas. Os estudados foram 

submetidos ao tratamento da derme com suplementação de colágeno e os resultados foram 

coletados gradativamente e analisados em períodos de 30, 60 e 90 dias. Dos 30 pacientes que 

começaram os estudos, 28 terminaram a avaliação, dentre as quais a média de idade foi de 48 

anos. Em nenhum momento do estudo os pacientes apresentaram casos de sintomas adversos 

ou efeitos colaterais negativos. Os resultados do estudo estão analisados nos gráficos 1, 2 e 3.
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Gráfico 1: Porcentagem das respostas dos pacientes para o item firmeza da pele, 

respondidas após 30, 60 e 90 dias de estudo.

Fonte: Addor, 2015. Influência de um suplemento nutricional com peptídeos de colágeno nas 

propriedades da derme.
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Gráfico 2: Porcentagem das respostas dos pacientes para o item elasticidade da pele, 

respondidas após 30, 60 e 90 dias de estudo.

Fonte: Addor, 2015. Influência de um suplemento nutricional com peptídeos de colágeno nas 

propriedades da derme.
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O gráfico 1 mostra que 75% dos pacientes notaram melhora quanto a firmeza da pele após 

o período de 30 dias e 100% dos pacientes apontaram essa melhora após os 60 e 90 dias de 

uso da suplementação de colágeno (ADDOR, 2015). 

O gráfico 2 mostra os resultados em relação a elasticidade da pele dos pacientes estudados. 

Após 30 dias 75% notaram melhora, após 60 dias a melhora foi notada por 93% e 100% após 

os 90 dias (ADDOR, 2015). 

Já o gráfico 3 analisa os resultados obtidos de uma forma geral. Após os 30 dias da 

suplementação, 83% dos pacientes notaram melhora de forma geral. Dos 60 dias em diante, 

a melhora foi adquirida por 100% dos pacientes (ADDOR, 2015). De acordo com a coleta de 

resultados obtidos no estudo, é possível verificar a eficácia do colágeno em tratamentos para 

a melhora cutânea.
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Gráfico 3: Porcentagem das respostas dos voluntários para o item aspecto geral da pele, 

respondidas após 30, 60 e 90 dias de estudo.

Fonte: Addor, 2015. Influência de um suplemento nutricional com peptídeos de colágeno nas 

propriedades da derme.
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Devido aos seus efeitos terapêuticos e estéticos, o colágeno se tornou uma substância de extremo 
interesse para a indústria, sendo o principal composto na fabricação de cosméticos e suplementos, 
podendo ser extraído de fontes naturais, como animais e plantas, ou ser sintetizado a partir de proteínas 
recombinantes. Se trata de uma terapêutica mais acessíveis economicamente e pouco invasiva quando 
comparada a outros procedimentos estéticos ou clínicos de beleza e combate ao envelhecimento 
progressivo (RODRIGUEZ, 2018). 

Os produtos criados pela indústria com a finalidade de atender o quesito beleza são chamados de 
cosmecêuticos, nutracêuticos e nutricosméticos. De todas as funções terapêuticas que esses produtos 
exercem, as que mais são objetivadas pelos consumidores são as ligadas ao retardo do envelhecimento 
progressivo e auxilio da manutenção da beleza (KORB, 2011; BRANDÃO, 2010). Os cosmecêuticos são 
produtos da convergência entre cosméticos e medicamentos, de uso tópico, que possuem propriedades 
que melhoram as condições da pele e corrigem suas imperfeições (GONÇALVES, 2016). Já os nutracêuticos 
são produtos originados de alimentos que possuem a propriedade de beneficiar a saúde, atuando como 
forma de prevenção ou tratamento de determinadas doenças (FREIRE, 2016). Além disso, existem os 
nutricosméticos, como o colágeno Beauty, que são os produtos de beleza derivados da composição 
alimentar, conforme mostra a figura 1.
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3. O colágeno hidrolisado na indústria da beleza e jovialidade

Figura 1 - Nutricosméticos, nutracêuticos e cosmecêuticos a partir da união de indústrias.

Fonte: Adaptada de Freire, O. B. L. (2016). A beleza e a vaidade em relação a novos tipos de 
alimentos: um estudo sobre o mercado de nutricosméticos. 
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Durante o processo de envelhecimento nota-se uma acentuada degradação na aparência e 

integridade da pele. Um dos sinais mais notórios de envelhecimento são as rugas de expressão 

e abaixo dos olhos, conhecidos popularmente como “pés de galinha”. Porém alguns estudos 

comprovam que é possível a prevenção e o retardo dessa degradação tecidual, assim como a 

redução do volume de rugas já existentes, como o estudo realizado por Proksch et al., 2014, em 

que 114 mulheres, de 45 a 65 anos, foram submetidas ao teste, divididas em dois grupos, os que 

receberam suplementação com peptídeos bioativos de colágeno VERISOL® e as que receberam 

placebo, pelo período de 8 semanas. Elas foram proibidas de usar óleos ou hidratantes faciais, 

assim como praticar atividades físicas, mudar os hábitos alimentares, fazer sauna, natação ou 

qualquer outra atividade que pudesse interferir no resultado final do teste. O gráfico 4 mostra 

os resultados obtidos. Além disso, Almendarez, 2015 relata a melhora do ressecamento da pele, 

descamação e linhas de expressão para mulheres saudáveis com sinais visíveis de envelhecimento. 

Após 4 semanas do início do estudo, o grupo de mulheres que receberam o peptídeo bioativo 

de colágeno VERISOL®   apresentaram melhora significava de mais de 7% em relação a aparência 

das rugas em torno dos olhos, quando comparadas ao grupo de mulheres que receberam placebo. 

HUMALIN BEAUTY chegou ao mercado para trazer praticidade, sabor e 

versatilidade de ingestão, uma vez que pode ser adicionado a qualquer preparação 

líquida. Um sachê ao dia garante a dose recomendada.
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Os nutricosméticos, assim como o Humalin Beauty, surgiram recentemente como uma 
complementação nutricional para trazer benefícios a beleza (CHAPANSKI, 2017). São suplementos 
orais que fornecem compostos ou nutrientes específicos, já utilizados pelo corpo, como vitaminas, 
aminoácidos, ácidos graxos essenciais, minerais e algumas substâncias antioxidantes com propriedades 
de proteção e regeneração da pele, cabelos, unhas, rugas e celulite, atuando na promoção da beleza de 
dentro para fora (FIGUEIREDO, 2011). 

4. Nutricosméticos: Os efeitos da suplementação de peptídeos de colágeno Verisol® 
na beleza e estética

4.1 - Na melhora da aparência de rugas e sinais de expressão
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Após as 8 semanas completas de estudo, os efeitos positivos encontrados foram ainda maiores, 

tendo um geral de 49.9% de melhora das rugas em comparação a aparência das mesmas no início 

do estudo. Além dessa melhora significativa, o estudo também mostrou que após o término da 

suplementação com peptídeos de colágeno VERISOL®, o organismo desenvolve uma facilidade 

maior para a produção do colágeno endógeno (PROKSCH, 2014). 

Gráfico 4 – Volume de rugas nos olhos em relação a ingestão da suplementação com 

peptídeos bioativos de colágeno VERISOL®  e placebo após 4 semanas de estudo.
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Fonte: Adaptada de Proksch. 2014. Oral intake of specific bioactive collagen peptides 
VERISOL® reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis.

4.2 - No combate a celulite

A suplementação com peptídeos de colágeno tem efeitos estimulantes no metabolismo celular 

da derme, colaborando para a biossíntese de proteína na matriz extracelular e consequentemente 

para a sua estruturação. Além de seus efeitos de conferir firmeza e elasticidade para a derme, a 

suplementação oral de peptídeos de colágeno tem um impacto positivo no combate a celulite, como 

mostra o estudo realizado por Schunck et al., 2015, que observou os efeitos da suplementação de 

peptídeos de colágeno VERISOL®  em comparação a suplementação com placebo em mulheres 

de 25 a 50 anos de idade com níveis moderados a graves de celulite. O gráfico 5 mostra quais 

foram os resultados encontrados no período de 3 a 6 meses do estudo. 
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Observou-se que todas as mulheres apresentavam os mesmos parâmetros para as ondulações 

da pele, que conferem a aparência da celulite. Entretanto, após o período de 3 meses as mulheres 

que receberam suplementação de peptídeos de colágeno tiveram a diminuição dessas ondulações 

mais significativas que as mulheres que receberam o placebo. Após os 6 meses completos de 

estudo, as mulheres que receberam o placebo apresentaram mais ondulações da pele quando 

comparadas aos 3 meses anteriores, enquanto as mulheres que fizeram a suplementação de 

colágeno VERISOL®  apresentaram uma queda significante dessas ondulações, melhorando 

assim, a aparência da celulite (SCHUNCK, et al. 2015).
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Gráfico 5 – Perfil da superfície da pele com ondulações antes e após a suplementação 

oral com peptídeos de colágeno VERISOL®  e placebo no período de 3 a 6 meses de 

estudo. 

Fonte: Adaptada de Schunck, et al. 2015. Dietary suplementation with specific collagen 
peptides VERISOL®  has a body mass index-dependent beneficial effect on cellulite 
morphology. 

4.3 - Na obtenção de unhas mais bonitas e saudáveis

A síndrome da unha quebradiça é um distúrbio que atinge 20% da população, sendo mais 

prevalente entre as mulheres. É caracterizada pela fragilidade da placa ungueal, aspereza da 

superfície, esfarrapamento e fraqueza, deixando as unhas macias, secas e facilmente quebráveis. 
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Infelizmente, ainda não existe um respaldo científico sobre o tratamento dessa síndrome, 

entretanto, foi observado como efeito colateral positivo no estudo realizado por Proksch, 2014 o 

fortalecimento e melhora na qualidade das unhas das participantes que receberam suplementação 

de peptídeos de colágeno VERISOL®. Por isso, outro estudo foi realizado, dessa vez com o objetivo 

de avaliar os efeitos da suplementação de peptídeos de colágeno VERISOL®  sobre as unhas. 

Para esse estudo, foram incluídas 25 mulheres, saudáveis, entre 18 e 50 anos de idade, que 

fizeram a ingestão de 2,5 gramas de peptídeo de colágeno VERISOL®   por 6 meses. Os resultados 

encontrados foram de melhora clínica considerável no crescimento da unha e uma diminuição na 

frequência de quebra por 88% dos participantes (HEXSEL, 2017). 

5. Humalin Beauty : Aporte vitamínico e Polimineral

As vitaminas e minerais são substâncias essenciais para a manutenção e execução de 

funções metabólicas no organismo humano, entre essas funções está o fortalecimento do 

sistema imunológico, a prevenção de alterações neurológicas, ações antioxidantes combatendo o 

estresse oxidativo e muito mais. Recentemente evidenciou-se uma relação entre suas atividades 

metabólicas e a proteção, renovação e manutenção da saúde da pele, cabelos e unhas (STEINER, 

2017). 

Por este motivo, a adição de vitaminas e minerais em produtos cosméticos é cada vez mais 

eficiente, pois além de garantir a ingestão adequada do aporte de micronutrientes prevenindo 

possíveis deficiências, também garante a ação desses micronutrientes em função da saúde e da 

beleza. A figura 2 mostra a tabela nutricional do Humalin Beauty, em que é possível observar seu 

aporte de vitaminas e minerais, entre eles alguns com ações específicas em função da beleza. 

Um sachê  de Humalin Beauty fornece 2,5g de Colágeno Verisol ®, quantidade 

exata para a vitalidade e beleza dérmica diária 
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Figura 1 - Nutricosméticos, nutracêuticos e cosmecêuticos a partir da união de indústrias.

5.1 - Algumas funções das vitaminas e minerais em relação a Beleza da pele

NUTRIENTES CONTEÚDO
Vitamina A (Acetato de Retinol) 
- 

369mcg 

62 %VD

Além de ser um agente antioxidante, a Vitamina A também participa do pro-
cesso de restauração e regeneração celular, necessários para o crescimento, 
diferenciação e queratinização da pele, mantendo a integridade de suas cé-
lulas. É bastante usada em produtos cosméticos com o objetivo de estimular 
a proliferação celular, ativando a mitose e o metabolismo epidérmico na pele 
envelhecida, tornando-a mais espessa. Sua outra função é estimular os fibro-
blastos a produzir matriz extracelular, o que colabora para a melhora de rugas 
finas e aspereza da pele (TESTON, 2010). 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) - 

24mg 

53 %VD

é a que desempenha as principais e mais diversas funções da fisiologia huma-
na (FRAZON, 2010), além disso, é o antioxidante mais abundante na pele, que 
a protege da ação dos radicais livres causados pelos raios ultravioletas, sendo, 
portanto, um importante fotoprotetor (GUARATINI, 2007). Também colabora 
para o aumento da firmeza e elasticidade da pele através das fibras colágenas, 
preserva a estrutura dos fibroblastos e tem efeito clareador, resultado da ini-
bição da melanogênese (FITZPATRICK, 2002; GONÇALVES, 2006; CHEVONICA, 
2017). Outra função importante é sua ação anti-inflamatória que impede a 
produção de ácido araquidônico, uma substância proinflamatória causadora 
de rugas (GADINI, 2011). Por esses motivos proporciona efeitos benéficos em 
tratamentos estéticos voltados, principalmente, para o combate ao envelheci-
mento, assim como o retrocesso do mesmo (CAYE, 2008; DALCIN, 2003).
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NUTRIENTES CONTEÚDO
Vitamina E (Acetato de Raceal-
fatocoferol) - 

6mg 

60% VD

é uma vitamina lipossolúvel, que se acumula na membrana celular protegen-
do sua estrutura da peroxidação dos lipídeos, ocasionalmente causados pelos 
raios ultravioletas (TULIO, 2017). Portanto, tem ação estabilizante da membra-
na, reduzindo o eritema, promovendo a secreção de sebo e a hidratação da 
pele, além de atuar na síntese de colágeno endocelular e na microcirculação 
cutânea (CASTRO, 2016).

.
Vitamina K  - 

40mcg 

62% VD

Em estudo realizado por Gheduzzi et al. (2007) , a vitamina K demonstrou es-
tar fortemente relacionada com a elasticidade da pele, pois o referido estudo 
avaliou indivíduos que possuíam uma doença hereditária, pseudoxanthoma 
elasticum (PXE), caracterizada pelo severo enrugamento da pele e verificou 
nesses indivíduos uma acentuada deficiência de vitamina K. O enrugamento 
cutâneo apresentava melhoras quando os mesmo indivíduos eram submetidos 
a suplementação desse micronutriente. Além disso, é utilizada na formulação 
de cosméticos com a finalidade de proporcionar clareamento e hidratação da 
pele, melhora de olheiras e hematomas e tratamento de púrpura traumática 
e actínica.

Vitaminas do Complexo B

B1 = 0,57mg  48% VD

B2 = 0,8mg    62% VD

B3 = 9,7mg    61% VD

B6 = 0,66mg  51% VD

B7 = 18mcg   60% VD

Ac Fólico 162mcg 41% VD

B12 = 1,4mcg 58% VD

vitaminas do complexo B são importantes na manutenção da beleza 
como um todo, porém a biotina ou vitamina B7 é especialmente conhecida 
como vitamina H, famosa pelos seus efeitos benéficos para cabelos, unhas e 
pele. A biotina trabalha como cofator na síntese de queratina epidérmica, capi-
lar e ungueal, usada principalmente no tratamento de unhas frágeis (ADDOR, 
2012). 

Zinco –   4,3mg – 61% VD

Selênio – 21mcg  62% VD

Selênio e Zinco são minerais que participam de processos metabólicos 
com ações antioxidantes, potencializam os efeitos das vitaminas C e E 
para a neutralização dos radicais livres, portanto são essenciais para a preven-
ção do envelhecimento progressivo (GRIGOLO, 1998).

HUMALIN BEAUTY  contém alto conteúdo de vitaminas A, C, E, zinco selênio e silício, 

que agem como co-fatores na produção de colágeno, elastina, glicosaminoglicanas e 

ácido hialurônico pelo fibroblasto.

Monografia de Produto 
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NUTRIENTES CONTEÚDO
Silício – 

60 mg.

s/ VD

Silício é de extrema importância durante o processo de envelhecimento, pois 
combinado a vitamina C atua na matriz extracelular dos tecidos conjuntivos, 
promovendo a síntese de colágeno endocelular (OLIVEIRA, 2013). É usado es-
pecificamente em produtos originados para o tratamento de flacidez e rejuve-
nescimento facial e corporal, além de demonstrar benefícios na qualidade de 
cabelos e unhas (BATTISTI, 2014). O estudo realizado por Herreros, 2007, com-
parou a qualidade dérmica de dois grupos de mulheres durante o processo de 
envelhecimento que foram submetidas a injeções intradérmicas de salicilato 
de silanol (silício orgânico) e de soro fisiológico. Após o tratamento, analisou-
-se a densidade das fibras de colágeno e a textura da derme dos dois grupos. 
As mulheres que receberam as injeções com silício orgânico apresentaram um 
aumento no número de fibras elásticas e colágenas, assim como a melhora na 
textura da pele (HERREROS, 2007).

O colágeno é uma proteína fibrilar de extrema importância para o organismo humano, pois 

desempenha funções estruturais relacionadas a sustentação do corpo e tonicidade para a pele, 

cabelos e unhas. Essa proteína é sintetizada naturalmente pelo corpo em quantidades adequadas 

para atender as necessidades de cada pessoa, porém, com o avançar da idade, a produção 

endógena de colágeno sofre um grave declínio, trazendo alguns malefícios para o organismo 

caso não seja reposta. Essa reposição de colágeno pode ocorrer de modo simples e eficaz com a 

suplementação alimentar que, de acordo com muitos estudos, além de atender as necessidades 

de cada indivíduo também colabora para a terapêutica e prevenção de determinadas doenças e 

pode ser uma poderosa aliada na beleza e estética.

No que se refere a beleza e estética estudos comprovam a ação dos peptídeos de colágeno 

VERISOL® e seus aspectos positivos em mulheres saudáveis, que fazem o uso oral do suplemento, 

com idades entre a terceira e sexta década de vida, período em que as quantidades endógenas de 

colágeno são menos sintetizadas. O uso oral de peptídeos de colágeno VERISOL®, na dose diária 

de 2,5 gramas é efetivo na melhora da aparência das rugas e sinais de expressão, no combate 

a celulite e na obtenção de unhas mais bonitas e saudáveis, sendo portanto uma alternativa 

econômica e não invasiva quando comparada a outros procedimentos clínicos e estéticos.

O colágeno Beauty da Humalin®, desenvolvido recentemente, contém em sua composição 

o colágeno VERISOL®, na dose de 2,5 gramas. Portanto, é um suplemento alimentar que 

6. Considerações Finais
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HUMALIN BEAUTY é um nutricosmético, ou seja, um complemento nutricional 

que traz benefícios a beleza, com propriedades de proteção e regeneração da pele, 

cabelos, unhas, rugas e celulite, atuando na promoção da beleza de dentro para 

fora.

desempenha funções no combate ao envelhecimento progressivo e seus sinais na pele, rugas de 

expressão e ao redor dos olhos, além de dar tonicidade e elasticidade para a derme, reduzindo 

e controlando as ondulações (celulite), assim como melhorando o aspecto quebradiço e poroso 

das unhas e a beleza dos cabelos. Além do VERISOL®, o Beauty da Humalin® contém uma 

quantidade significativa de vitaminas e minerais, extremamente importantes para as funções 

fisiológicas do corpo e para a manutenção da beleza. 

Portanto, a suplementação alimentar diária com o Beauty da Humalin® é um grande aliado 

para a saúde e beleza dos indivíduos, garantindo com o passar dos anos a reposição de peptídeos 

de colágeno para manutenção das funções estruturais da pele, cabelo e unhas, além do aporte 

de vitaminas e minerais voltados a conservação da saúde e extensão da jovialidade. 
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