GESHA BEAUTY® COLLAGEN DRINK
zawiera hydrolizowany kolagen morski
o nazwie „Peptan”, produkowany przez
francuską firmę Rousselot SAS.

ZASADA MIERZENIA
EFEKTU NAWILŻENIA
Pomiary nawilżenia naskórka wykonano korneometrem CM 825
Courage & Khazaka. Przyrząd ten
określa poziom nawilżenia najbardziej zewnętrznych pokładów
naskórka warstwy rogowej skóry.
Zasada działania korneometru
oparta jest na modyfikacji pojemności elektrycznej detektora.
Powierzchnia głowicy sondy w kontakcie ze skórą modyfikuje pojemność
elektryczną zgodnie z poziomem wilgotności
skóry.

Kompleksowe badania kliniczne
przeprowadzone w Japonii i Francji
potwierdzają skuteczność Hydrolizowanego Kolagenu Peptan™
który jest zawarty w Gesha Beauty
Collagen Drink podkreślają zachęcające, nowe korzyści dla zdrowia
skóry.
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Znaczna poprawa
nawilżenia skóry
w grupie przyjmującej Peptan
w porównaniu
z grupą przyjmującą placebo.

PRZED 4 tydz. 8 tydz.

Wzrost poziomu nawilżenia skóry (n=22)
- pomiar Korneometrem

CELE
Rosnąca ilość badań pokazuje, w jaki sposób
nutrikosmetyki przyczyniają się do zdrowia skóry.
Podczas, gdy kremy i produkty kosmetyczne
stosowane zewnętrznie mogą wpływać na
kondycję skóry od zewnątrz, suplementy
odżywcze przyjmowane doustnie mają na nią
wpływ od wewnątrz: jest to tzw. "wewnętrzne
piękno".
W celu oceny skuteczności i możliwości
przyjmowania Peptanu™ przeprowadzono dwie
serie badań klinicznych na przypadkowo
dobranych 80 zdrowych kobietach w wieku od 35
do 59 lat. Innej grupie podano placebo. Celem
tych badań klinicznych była ocena oddziaływania
doustnego przyjmowania 10g Hydrolizowanego
Kolagenu Peptan™ na fizjologiczne zachowanie
się skóry i jego tolerancji.

szerokość

PRZED KURACJĄ

8 TYDZIEŃ
GŁĘBOKOŚĆ
ZMARSZCZKI
ILOŚĆ

-28%
-40%

Redukcja głębokości i ilości zmarszczek

PRZED 4 tydz. 8 tydz.

Starzenie się skóry – coraz bardziej widoczne
skutki
Rozwiązanie tych kłopotów skóry może znacznie
poprawić jej młodzieńczy, zdrowy wygląd.
Utrzymanie ilości kolagenu jest dla piękna skóry
kluczowe.
Glicyna, prolina, alanina i hydroksyprolina
są głównymi składowymi kolagenu; uzupełnianie
tych składowych aminokwasów wydaje się być
konieczne do utrzymania ilości kolagenu na
zdrowym poziomie i zapobiega starzeniu się
skóry.

głębokość

Efekty nawilżenia - badanie YNTKK-2008-4144

Jednostki Korneometru

Drobne kreseczki, zmarszczki i utrata elastyczności są symptomami powszechnie kojarzonymi ze starzejącą się skórą. Intensywne
wystawienie na czynniki środowiskowe i naturalne obniżanie się zdolności regeneracyjnej
komórek przyczyniają się do powstawania innych
oznak rzadziej kojarzonych ze starzeniem się:
matowej, szorstkiej lub suchej skóry.

Najlepsze efekty ochotniczki 762675

Peptan podnosi
poziom nawilżenia
skóry
o

28%

W oparciu o badania Korneometrem (n=22)

91% ochotniczek przyjmujących Peptan zauważyło
wzrost poziomu nawilżenia skóry po 8 tygodniach.

ZASADA MIERZENIA
EFEKTU ANTY-STARZENIA SIĘ
Pobiera się odciski skóry z polimeru silikonu na
badanej powierzchni przed i w czasie każdego
pomiaru, a następnie bada się je za pomocą
Analizatora Obrazu Skóry (SIA) lub Analizatora
3D szorstkości ASA-03R (Ashai biomed co).
Oświetlenie pod kątem 35° uwydatnia
nierówności odcisku, którego powierzchnię
1 cm2 obserwuje się kamerą cyfrową połączoną
z komputerem. Powstaje cyfrowy obraz
umożliwiający otrzymanie różnych parametrów przez analizę odcieni szarości.
Kutometr MPA 850 Courage & Khazaka z sondą
2 mm został użyty do pomiaru sposobu reakcji
skóry na ograniczenia mechaniczne. Metoda ta
mierzy stopień odkształcenia i czas wymagany
do powrotu skóry do stanu pierwotnego.

WNIOSKI
Te dwie serie badań klinicznych pokazują
dobroczynne działanie Peptanu™ na zdrowie
skóry. Przyjmowanie codzienne - do 12 tygodni udowadnia, że regularne przyjmowanie Hydrolizowanego Kolagenu Peptan™ poprawia
podstawowy stan skóry i strukturę.
Dzięki tym wynikom i właściwościom regulacyjnym, Peptan™ staje się bardzo potężnym
składnikiem rynku nutrikosmetyków.
PEPTAN™ UDOWODNIŁ POPRZEZ BADANIA
KLINICZNE, ŻE:
• POPRAWIA POZIOM WILGOTNOŚCI SKÓRY
• POPRAWIA GŁADKOŚĆ SKÓRY POPRZEZ
REDUKCJĘ WIELU MIKRO-ZMARSZCZEK
• ZAPOBIEGA FORMOWANIU SIĘ GŁĘBOKICH
ZMARSZCZEK
• UJĘDRNIA SKÓRĘ
Peptan™ - całkowicie poznany i naukowo zobiektywizowany naturalny bioaktywny składnik
poprawiający zawartość wilgoci w wierzchnich
warstwach naskórka i zapobiegający starzeniu się
skóry. Produkowany przez Rousselot SAS.

Jedna buteleczka
Gesha Beauty Collagen Drinku
uzupełnia dzienne
zapotrzebowanie piękna od
wewnątrz.

BEAUTY CARE POLAND SP. z o.o.

www.gesha.pl

GESHA BEAUTY COLLAGEN DRINK
contains hydrolyzed marine collagen
of the name Peptan™ produced by
Rousselot SAS.
Comprehensive clinical studies carried
out in Japan and France confirm the
effect of taking Peptan Hydrolyzed
Collagen who is contained in “Gesha
Beauty Collagen Drink” and
highlight exciting new benefits on
skin health.
Fine lines, wrinkles, and loss of elasticity are
symptoms commonly associated with aging skin.
Accumulated environmental exposure and a
natural decrease in cell renewal contribute to
other signs less often associated with aging: dull,
rough, or dry skin.

MOISTURIZING EFFECT
MEASURING PRINCIPLE
Cutaneous hydration measurements
were performed with a COURAGE &
KHAZAKA Corneometer® CM 825.
This instrument determines the
humidity level of the most external
cutaneous layers of the stratum
corneum. The principle of the
Corneometer® is based on the
modification of the electrical
capacity of the detector. The surface of
the probe head, in contact with the skin,
modifies its electrical capacity according to
the humidity level of the skin.

-28%
-40%
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These two clinical studies demonstrated the
benefits of Peptan™ on skin health.
Taken daily, up to 12 weeks, the results verify that
regular intake of Peptan™ Hydrolyzed Collagen
improves the basic skin condition and structure.
Thanks to these results and its regulatory status,
Peptan™ represents a very potent ingredient for
the nustricosmetic market.

Targeting these skin care concerns can dramatically improve the youthful, healthy appearance
of skin. Maintaining the amount of collagen is the
key to a beautiful skin. Glycine, proline, alanine
and hydroxyproline are the main constituents of
collagen; replenishing these constituent amino
acids appears to be needed to maintain the
amount of collagen at healthy levels and thus
prevent skin aging.

PEPTAN™ WAS PERCEIVED AS BEING MORE
EFFICIENT THAN THE PLACEBO BY VOLUNTEERS
ON:
• IMPROVE SKIN MOISTURE LEVEL
• IMPROVE SKIN SMOOTHNESS BY REDUCING
THE NUMBER OF MICRO-RELIEF FURROWS
• PREVENT THE FORMATION OF DEEP-WRINKLES
• IMPROVE SKIN SUPPLENESS

OBJECTIVES
A growing body of research is showing how
nutricosmetics can contribute to healthy skin
(11). While topical creams and cosmetic
products can affect skin condition from the
outside, nutritional supplements taken orally can
have an impact from within the skin: this is called
“Beauty from Within”. To assess the efficacy and
acceptability of Peptan™, two double-blind
randomized clinical studies versus placebo were
carried on 80 healthy female subjects aged 35 to
59. The objective of these clinical studies was to
evaluate the effect of oral intake of 10g of
Peptan ™ Hydrolyzed Collagen on dermophysiological measures and its tolerance.
The latest investigative studies using state-ofthe-art technology have challenged the effect of
Peptan™ Hydrolyzed Collagen. Two clinical
studies were carried out by global independent
skin health research organizations having a well
proven approach for verifying product
performance claims. Mechanical measurements
and volunteers were assessed by certified skin
experts.

ANTI-AGING EFFECT
MEASURING PRINCIPLES
Polymer silicone skin prints are taken on the
studied area, before and at each time of
measurement, then studied using the Skin
Image Analyser® (SIA) or 3D Roughness
analyzer ASA-03R (Asahi biomed co). Oblique
lighting (35°) brings out the relief of the replica
that is then observed with a digital camera
linked to a computer. A 1cm2 area is studied.
This produces a digitized image enabling
different parameters to be obtained by
analyzing shades of grey. Cutometer® MPA 850
by COURAGE & KHAZAKA was used with a 2mm
probe to measure the way skin reacts to the
mechanical constraints. This method measures
the degree of deformation and the time
required for the skin to return to its original
state.

Pe p ta n ™ p ro d u c e d b y Ro u s s e l o t SA S
- objectivized natural bioactive ingredient that
improves epidermis moisture content and
prevents skin again.

One bottle Gesha Beauty
Collagen Drink per day would be
enough for daily inner beauty
support
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