
QYRA® Intensive Care Collagen 

Prirodzene krásna pleť zvnútra
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Kolagén - je hlavný stavebný prvok kože, nechtov a vlasov.

- tvorí približne 80 % hmotnosti kože.

- ubúda vplyvom - vonkajšieho prostredia (UV žiarenia,fajčenia,                                                                                              

zhoršenej výživy – rôzne dietne opatrenia, chudobná strava na výživu)

- vnútorných faktorov (veku, hormónov, genetiky)
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S ubúdaním prirodzenej tvorby kolagénu po 30r. veku sa zhoršujú vlastnosti

kože, vlasov a nechtov,

čo sa prejavuje

vráskami, znížením elasticity pleti, striami, celulitídou,

zhoršenou kvalitou vlasov, lámaním nechtov
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NUTRIKOZMETIKA - VERISOL® bioaktívne kolagénové peptidy v QYRA ®

- zlepšuje metabolizmus kože a ďalšie procesy zodpovedné za stratu 

kolagén - extracelulárnej matrix (medzibunkovej hmoty) a elastínu zvnútra.

- spevňuje a vyhladzuje pleť žien aj mužov.

- udržuje pleť hydratovanú

- zlepšuje elasticitu pleti

- zlepšuje hustotu kože – koža už nie ovisnutá a ochabnutá, zlepší sa 

celulitída

- spevňuje nechty, zlepšuje stav vlasov, zmierni vypadávanie vlasov

VERISOL® efektívne zlepšuje elasticitu pokožky, vyhladzuje vrásky, 

zmierňuje celulitídu a strie, vyživuje a spevňuje vlasy a nechty.
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Nutrikozmetika s obsahom:

2,5g bioaktívnych kolagénových peptidov VERISOL®

+ 100% DDD(denná definovaná dávka) Biotín (vit. B7)

+ 100% DDD Niacín (vit.B3)         

v 1 dennej dávke (v ampulke na pitie).

Balenie obsahuje 21 ampuliek na pitie.

Užíva sa 1 ampulka na pitie denne.
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VERISOL® obsahuje bioaktívne t.j. živé kolagénové peptidy.

- Výhoda bioaktivity je, že stavebnú orgánovú molekulu nielen vyživuje, ale má 

schopnosť ju aj informovať o správnom fungovaní a nabudzovať telu vlastnú 

tvorbu špecifického kolagénu.

- Peptidy sú produkty štiepenia bielkovín – v tomto prípade kolagénu, veľké 

molekuly kolagénu sa rozdrobia na krátke reťazce aminokyselín s 50 (vo 

všeobecnosti maximálne 100) aminokyselinami.

Rozdrobenie kolagénu na maličké peptidy zabezpečuje temer 100% 

strávenie tráviacim traktom, vstrebávanie a využitie telom !
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Potenciál VERISOLu ® bol skúmaný v niekoľkých klinických štúdiách.

Denný (perorálny) príjem 2,5g VERISOLu® má výrazne pozitívny vplyv na 

stav pokožky, významne redukuje vrásky a prispieva k syntéze kolagénu v 

pokožke.

Bol zaznamenaný jasný efekt v obnove kožnej medzibunkovej hmoty.

Už po 4 týždňoch od začiatku užívania a ešte výraznejšie po 8 týždňoch je 

zreteľne viditeľný nárast syntézy kolagénu a elastínu, čo vedie k výraznej 

redukcii vrások.
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V prvej štúdii:

- so 69 ženami vo veku medzi 35 a 55 rokov bolo zistené,

- že VERISOL® vedie k o 15 % vyššej elasticite kože v porovnaní s užívaním 

placeba.

- tento účinok bol nameraný už po 4 týždňoch liečby s bioaktívnymi 

kolagénovými peptidmi VERISOL®.

- klientky užívajúce VERISOL® vykazovali ešte 4 týždne po poslednej dávke

2,5g VERISOLu® vyššiu úroveň pružnosti pokožky ako klientky v skupine 

užívajúcej placebo.
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V ďalšej klinickej štúdií Kielskej Univerzity

- sa zúčastnilo 114 žien vo veku 46 – 65 rokov

- rozdelené boli na 2 skupiny:  1.skupina užívajúca 2,5g VERISOLu® 

a 2. skupina užívajúca placebo po dobu 8 týždňov.

- u každej ženy sa meral objem vrások pred začiatkom štúdie, po 4 týždňoch a po 8 týždňoch

- rovnako sa pomocou biopsie skúmala aj hladina pro-kolagénu, elastínu a fibrilínu na začiatku a na 

konci užívania.

Skupina užívajúca VERISOL® dokazovala významný rozdiel:

- vo veľkosti vrások došlo k zlepšeniu - po 4 týždňoch v priemere o viac než 7,2%

- po 8 týždňoch o 20,1 %

- zvýšila sa aj hladina pro-kolagénu o 65%, elastínu o 18% a fibrilínu o 6%.
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pred užívaním VERISOL®                                    4 týždne po užívaní VERISOL ®
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Tretia klinická štúdia sa zamerala na sledovanie účinku VERISOLu®

na redukciu celulitídy u žien s normálnou hmotnosťou a žien s nadváhou.

- zaradených bolo 108 žien vo veku 24-50 rokov s miernou celulitídou. 

Rozdelené boli do dvoch skupín.

- Po dobu 6 mesiacov užívala jedna skupina dennú dávku 2,5 g VERISOLu® a 

druhá skupina užívala placebo.

- stupeň celulitídy bol hodnotený pred začiatkom liečby a po 3 a 6 mesiacoch

užívania. Okrem toho bolo hodnotené zvlnenie kože a hustota kože.

Štúdia dokázala že 3-6m perorálne podávanie 2,5g VERISOLu® viedlo k 

štatisticky významnému zlepšeniu celulitídy a zníženiu vlnitosti kože na 

stehnách u žien s normálnou hmotnosťou.

Okrem toho došlo u žien užívajúcich VERISOL® k zlepšeniu hustoty kože.
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Ďalšia štúdia, Hexsel et.al.(2017) sa zamerala na sledovanie efektu užívania 

VERISOLu® na pevnosť nechtov. 

25 žien užívalo 2,5g VERISOL ® bioaktívne kolagénové peptidy

Výsledkom bolo výrazné zníženie lámavosti, štiepenia a ryhovania nechtov ako 

aj zlepšenie pevnosti nechtov.

Rovnako bolo pozorované aj zlepšenie v raste nechtov.

Všetky spomínané štúdie poskytujú vedecký základ pre vývoj

inovatívnej nutrikozmetiky QYRA®,

ktorá obsahuje VERISOL® bioaktívne kolagénové peptidy .



Zlepšenie pevnosti nechtov po 3 mesiacoch 

užívania QYRA®
Hexsel et.al.(2017) 
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Biotín - synonymá: Vitamín B7; Vitamín H; Vitamín I, Koenzým R; 

Biopeiderm

- je dôležitý pre krásu, ale aj pre správne fungovanie celého organizmu, je nenahraditeľný pre cievny 

systém a kožu

Hypovitaminóza – teda signál, že biotín treba dodávať do organizmu sa prejavuje:

- zápalmi a vyrážkami na koži, mdlou farbou pleti

- lámavými nechtami

- nadmerne sa mastiacimi a nekvalitné vlasmi, vypadávaním vlasov a zmenou ich farby

- vyššou náchylnosťou na infekcie

- bolesťami svalov

- únavou, depresiami, malátnosť

- zvýšenou hladinou cholesterolu

- nechutenstvom alebo nevoľnosťou, ťažkosti s trávením

- zápalmi jazyka a ústnej dutiny

- poruchami látkovej premeny, poruchy srdcovej činnosti
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Biotín sa považuje za vitamín krásy a zdravia !

1. sa podieľa na štiepení tukov, cukrov a bielkovín. Pozitívne ovplyvňuje hladinu cukru v krvi. Úvodné štúdie a 

výskumy na zvieratách aj ľuďoch tvrdia, že biotín môže pomôcť pri zlepšení kontroly krvného cukru u ľudí s 

cukrovkou, hlavne cukrovkou druhého typu. Bolo by dobré, aby sa v tejto oblasti uskutočnilo viac výskumov.

2. zmierňuje kŕče, bolesti svalov, nepríjemné pocity a mravčenie v končatinách. Periférna neuropatia sa 

odvíja od poškodenia nervov končatín a môže byť sprevádzaná bolesťou, svalovou slabosťou a problémami s 

chôdzou. Ľudia, ktorí užívali biotín z týchto dôvodov, hlásili zlepšenie po jednom až troch mesiacoch po začatí 

užívania doplnku.

3. podporuje vstrebávanie ďalších vitamínov.

4. pomáha telu lepšie využiť potravu pri tvorbe energie.  Biotín teda môže pomôcť ľuďom pri chudnutí, čo robí z 

biotínu ideálny výživový doplnok v prípade, že potrebujete získať viac energie a znížiť hmotnosť.

5. sa používa aj pri boji s alopéciou (čiastočné alebo celkové padanie vlasov) u detí aj u dospelých.

6. pomáha aj v prípadoch podráždenia a vyčerpania. Priaznivo pôsobí na činnosť nervovej sústavy, pomáha 

pri depresiách a únave.

7. má pozitívny vplyv na činnosti pohlavných žliaz a má dôležitú úlohu pri syntéze látok zodpovedných za 

zrážanlivosť krvi.

Vďaka pozitívnym účinkom sa Biotín považuje za vitamín krásy a zdravia. Je rozpustný vo vode.

Nepotrebné množstvo, ktoré organizmus nevyužije, sa vylúči prirodzenou cestou.
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Niacín - synonymá: niacín, niacínamid, vitamín B3

- je vo vode rozpustný vitamín, silno citlivý na teplo, skladovaný len vo veľmi 

malých množstvách v pečeni, mozgu a srdci.

Príznaky nedostatku niacínu sú:

- pelagra, kožné zápaly, postihnutie slizníc, postihnutie kože

- duševné poruchy, depresívna psychóza, demencia, vyčerpanie, podráždenie, 

bolesť hlavy, príznaky imitujúce úpal

- problémy s trávením a strata chuti do jedla, hnačka

- poruchy spánku
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Niacín

- podporuje funkciu zažívacieho ústrojenstva, kože a nervov

- má nenahraditeľnú úlohu pri premene potravy na energiu, udržiava normálny 

telesný rast a primeranú zásobu energie

- je súčasťou dôležitých koenzýmov v metabolizme sacharidov, mastných 

kyselín a aminokyselín (NAD a NADP)

- podporuje syntézu žlčových solí, potrebných pre trávenie tukov a vstrebávanie 

živín rozpustných v tukoch (vitamíny A, D, E a K), podporuje metabolizmus tukov 

a prispieva k útlmu tvorby cholesterolu a triglyceridov

- reguluje syntézu hormónov (tyroxín, inzulín, rastový hormón), pôsobí 

predovšetkým v pečeni, koži, črevách a kostnej dreni

Zvýšenú potrebu niacínu majú tehotné a kojace matky, ľudia dlhodobo 

užívajúci lieky (napr. izoniazid, paracetamol, diazepam, fenobarbital)
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Kolagénový výživový doplnok vo forme ampuliek na pitie (1ampulka á 25 ml/1 deň)

Zloženie: voda, VERISOL® bioaktívny kolagénový peptid hydrolyzovaného kolagénu 2,5 g (9,6%), Biotín (vit.H, B7) 
50 µg (100% DDD), Niacín (vit. B3) 16 mg (100% DDD), sacharóza, sukralóza, kyseliny (L-vínna, citrónová), 
arómy, koncentrát jablkovej a citrónovej šťavy, koncentrát svetlice farbiarskej, , konzervanty (sorban draselný, 
benzoán sodný).

Nutričná hodnota( v 1 ampulke): Energia 53 kJ  (13kcal), tuk 0g, sacharidy 0,6g, proteiny 2,4g, soľ 0,01g.

Výživový doplnok, ktorý stimuluje telu vlastnú tvorbu kolagénu v koži, vlasoch a nechtoch s 100% DDD Biotín
a Niacín.

Neprekračujte dennú definovanú dávku. Každý večer dobre pretrepať a vypiť 1 ampulku. Nepoužívať ako náhradu
pestrej a vyváženej stravy. Skladujte na suchom mieste, pri izbovej teplote. Nevystavujte priamemu slnku. Držte
mimo dosah detí. Spotrebovať do: viď. obal balenia

Obsah balenia: 21 ampuliek na pitie á 25 ml = 525 ml (= výživová kúra na 21 dní)

Výrobca: GELITA Health GmbH, D-69412 Eberbach, NEMECKO

Výhradný distribútor pre SR: HealthWay, s.r.o, Nová 16, 900 44 Tomášov

www.xxl-kolagen.sk, info@xxl-kolagen.sk, +421 903 559 559, +421 915 859 755

http://www.xxl-kolagen.sk/
mailto:info@xxl-kolagen.sk


Nutrikozmetika

QYRA® Intensive Care Collagen

predstavuje efektívnu a rýchlu alternatívu ku všetkých 

dostupným neinvazívnym terapiám na omladenie a výživu 

pleti.


