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Kolagen jest jednym z głównych składników ludzkiego ciała. Stanowi on około 30% całkowitego białka organizmu.

Ma kluczowe znaczenie dla ruchomości i stabilności stawów oraz kości, zdrowych mięśni, mocnych więzadeł

i ścięgien, gładkiej skóry, błyszczących włosów i zdrowych paznokci. Jest jednym z podstawowych białek 

strukturalnych tkanek łącznych, a także występuje w naczyniach krwionośnych, krążkach międzykręgowych, barierze 

krew-mózg, rogówce, zębinie i ścianie jelita. Stanowi niezbędny składnik całego organizmu.

Bioaktywne Peptydy Kolagenowe® (BCP) stymulują metabolizm kolagenu. Są to białka szyte na miarę, wykonane 

w bezpiecznym i certyfikowanym procesie produkcyjnym (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i FSSC 22000). Kluczem do tej 

technologii jest etap enzymatyczny, polegający na cięciu kolagenu na określone peptydy. BCP obejmują szereg 

zoptymalizowanych specyficznych peptydów, które pozwalają osiągnąć określone korzyści zdrowote. Bezpośrednio 

stymulują metabolizm docelowej tkanki łącznej komórki zaangażowanej w biosyntezę kolagenu. Są czystymi 

źródłami aminokwasów białka kolagenu, które szybko trawione zostają w pełni wykorzystane przez organizm. 

Bioaktywne peptydy kolagenowe to kompozycja różnych specyficznych peptydów zoptymalizowanych pod kątem 

określonych korzyści fizjologicznych. Peptydy pochodzą z wysoce kontrolowanego procesu produkcji kolagenu, który jest 

określany przez warunki hydrolizy. W rezultacie GELITA Bioactive Collagen Peptides® różnią się fizjologiczną 

funkcjonalnością. Są zoptymalizowane pod kątem maksymalnej stymulacji konkretnych typów komórek 

ludzkich biorących udział w biosyntezie kolagenu.

ENERGYBODY Systems (FFB GmbH) to firma niemiecka, która od 1988 roku jest producentem i dystrybutorem 

suplementów diety, odżywek dla sportowców oraz żywności funkcjonalnej dla ludzi aktywnych. Jest liderem na rynku 

niemieckim w produkcji suplementów w postaci płynnej, które są sztandarowymi produktami w jej ofercie. 

Charakteryzują się one wysoką przyswajalnością, skutecznością, łatwością stosowania i wyśmienitym smakiem. Firma 

osiągnęła kompleksową wiedzę i odpowiednią umiejętność w tej dziedzinie. Oferty preparatów pod marką ENERGYBODY 

to produkty należące do najwyższej jakości "Made in Germany", których skład został autorsko opracowany w ich własnym 

dziale badań i rozwoju, a produkcja odbywa się wyłącznie we własnych fabrykach firmy w Niemczech pod ochroną 

certyfikatów jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych. Znak towarowy ENERGYBODY Systems jest dobrze 

znany w klubach fitness, siłowniach i sklepach dla sportowców w Europie Zachodniej, a produkty marki skierowane są dla

wszystkich sportowców oraz osób, którzy chcą poprawić swoją budowę, kondycję oraz zadbać o swoje zdrowie czy urodę.

KOLAGEN Kollagen Collagen



FORTIGEL® – wspomaga wzrost tkanki chrzęstnej. Hydrolizat kolagenu (FORTIGEL®) otrzymywany jest w wyniku 

hydrolizy enzymatycznej kolagenu będącego głównym składnikiem budującym tkankę łączną (ścięgna, więzadła 

chrząstkowe, kości i naczynia krwionośne), z grupy białek włóknistych. Opatentowaną formułę hydrolizatu kolagenu 

tworzą aminokwasy (m.in.. prolina, glicyna, hydroksyprolina i hydroksylizyna) połączone wiązaniami peptydowymi. Jest 

substancją łatwo i dobrze przyswajalną. Zalecany jest w suplementacji sportowej i u osób szczególnie aktywnych, a także 

podczas rekonwalescencji po przebytych kontuzjach i niektórych chorobach. Skuteczność preparatu FORTIGEL® została 

udowodniona naukowo w wyniku przeprowadzenia licznych analiz. Według 

opublikowanych badań, doustnie podawany FORTIGEL® jest 

wchłaniany przez jelita i gromadzi się w chrząstce. Preparat znacznie 

stymuluje wzrost metabolizmu tkanki chrzęstnej.

Opracowany przez GELITA FORTIGEL® jest innowacyjnym składnikiem 

regenerującym chrząstkę stawową. Białko kolagenowe stanowi prawie 70% 

masy chrząstki. Zoptymalizowane, specyficzne peptydy kolagenowe 

FORTIGEL®, które aktywują wzrost nowej chrząstki poprzez stymulację 

komórek, pomagają złagodzić dyskomfort i ból stawów. Pomagają utrzymać 

ruchomość stawów i ścięgien, a przez to aktywność fizyczną, zwiększając 

mobilność. FORTIGEL® poprawia jakość życia.

Produkt słodzony bezkaloryczną, bogatą w minerły i witaminy 

STEWIĄ.

Dowiedz się więcej na www.kolagen-fortigel.pl

Kolagen do picia Fortigel® z witaminą C

https://www.kolagen-fortigel.pl
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PEPTIPLUS® Hydrolizowany kolagen pochodzenia wołowego jest odpowiedni dla każdego, kto chce 

zwiększyć dzienne spożycie białka i kolagenu. Peptydy aminowe zawarte w Peptiplus® pochodzą z hydrolizy białka 

kolagenowego i są bioaktywne, co oznacza, że mają funkcje stymulujące organizm. PEPTIPLUS® zastępuje energię 

wykorzystywaną podczas treningu i zapewnia poczucie sytości. Jest łatwo wchłaniany przez organizm, dzięki czemu jego 

energia staje się łatwo dostępna. Peptiplus® posiada wszystkie pozytywne właściwości zwiększające wydajność 

organizmu. Po podaniu doustnym dostarcza naturalnych składników odżywczych niezbędnych dla rozwoju mięśni

i komórek. Badania przeprowadzone na Peptiplus wskazują na znaczny 

wzrost masy mięśniowej, zmniejszenie tkanki tłuszczowej i 

wzmocniony efekt tonizujący.

AMINO LIQUID to unikalny koncentrat aminokwasów w płynie do 

bezpośredniego spożycia, który stymuluje organizm do pracy poprzez 

dostarczanie białek podczas ćwiczeń oraz wspomaga regenerację mięśni 

bezpośrednio po wysiłku fizycznym. Jest to wynikiem specjalnie 

przetworzonego hydrolizatu białka wołowego zawierającego enzymatycznie 

strawione białka, które są szybko wchłaniane i wykorzystywane przez organizm. 

1 porcja (20 ml) dostarcza ponad 10.000 mg aminokwasów w aż 19 rodzajach! 

Oprócz wszystkich niezbędnych aminokwasów z hydrolizatu laktoalbuminy, 

produkt ten zawiera także argininę, prolinę oraz składniki BCAA - leucynę, 

izoleucynę i walinę.

Dowiedz się więcej na www.kolagen-peptiplus.pl

Kolagen sportowy AMINO z Peptiplus®

https://www.kolagen-peptiplus.pl


Peptan® F o bardzo dobrej przyswajalności i potwierdzonym działaniu. Jest uzupełniona o odpowiednią dawkę 

witaminy C, której obecność gwarantuje powstawanie włókien kolagenowych w organizmie człowieka oraz biotynę, 

która przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych. Kolagen rybi jest doskonałym 

produktem do suplementacji, ponieważ jego budowa jest bardzo zbliżona do kolagenu ludzkiego. To podobieństwo 

sprawia, że znacznie szybciej przenika on do komórek. Kolagen rybi jest w 100% naturalny i łatwo przyswajalny 

dla organizmu człowieka. Jest idealny dla kobiet, które chcą na dłużej zatrzymać młody wygląd twarzy, dla 

osób, które zmagają się z trądzikiem, wypryskami czy skórnymi 

przebarwieniami. Polecany jest także osobom w podeszłym wieku, które 

mają problemy z układem ruchu. Do osób, które powinny regularnie stosować 

kolagen należy również grono sportowców.

Peptan® F to peptydy kolagenu rybiego; produkt naturalny o wysokiej 

czystości (zawiera ponad 97% białka w suchej masie), charakteryzujący się 

ponad 90% biodostępnością i wysokim, na tle innych białek, stężeniem 

kluczowych aminokwasów: glicyny, proliny oraz unikalnej dla kolagenu 

hydroksyproliny. Aminokwasy te są identyczne z tymi znajdującymi się

w skórze, stawach i kościach. Bioaktywne peptydy kolagenowe (BCP) zostały 

specjalnie opracowane i opatentowane przez firmę Rousselot INC., w celu 

zapewnienia wielu korzyści zdrowotnych i właściwości funkcjonalnych.

Dowiedz się więcej na www.peptanf.pl

  

Kolagen morski-rybi do picia MARINE
To maksymalnie skoncentrowana, płynna formuła najwyższej jakości opatentowanego kolagenu rybiego

https://www.peptanf.pl


VERISOL® koncernu GELITA składa się ze specjalnych bioaktywnych peptydów kolagenowych, które bezpośrednio 

działają poprzez zwiększenie naturalnej syntezy kolagenu. Podawany doustnie, wpływa bezpośrednio na stymulację 

metabolizmu kolagenu skóry od wewnątrz oraz przeciwdziała utracie kolagenowej matrycy komórkowej. Zwiększa jej 

wilgotność i opóźnia powstawanie zmarszczek. Tworzy nowe włókna kolagenowe w obszarze całej skóry, a szczególnie na 

twarzy. Osoby, które spożywają naturalny bioaktywny kolagen 

VERISOL®, zoptymalizowany pod kątem zastosowań kosmetycznych, mogą 

zauważyć, że ich skóra staje się bardziej jędrna i gładka, a ilość 

zmarszczek ulega zmniejszeniu. Pozytywny efekt VERISOL® 

uwidacznia się również poprzez wpływ na stan włosów oraz szybszy 

wzrost paznokci z zauważalnie mniejszą ich łamliwością. Stosowanie 

kolagenu VERISOL® pomaga zredukować zmarszczki pod oczami, wygładzić 

skórę szyi i poprawia jej pigmentację. Na powierzchni skóry właściwej tworzy się 

filtr zatrzymujący wodę. Następuje stopniowa likwidacja rozstępów, 

spowodowanych przyrostami tkanki skórnej. W sposób widoczny ujędrnia to 

zwiotczałą skórę, regenerując ją i przywracając sprężystość. 

Każda porcja kolagenu jest uzupełniona o dawki witaminy C, cynku oraz biotyny, 

które wspomagają proces produkcji kolagenu w skórze. Płynna forma ułatwia 

spożywanie i przyswajanie. Produkt słodzony bezkaloryczną, bogatą w 

minerały i witaminy STEWIĄ.

Dowiedz się więcej na www.kolagen-verisol.pl

Kolagen kosmetyczny Verisol®

https://kolagen-verisol.pl
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