
Pyrosoft Collagen-LZ, içerisindeki zengin 
içeriği ve lipozamal yapısı sayesinde 
kaliteli bir cilt ve kaliteli bir yaşam 
standartı sağlar.



KOLAJEN NEDİR?

• Kolajen, cildin %72’sini oluşturan cildin ana bişleşenidir. Dermal dokuların %80’I kolejendir. Derideki kolajen yoğun elastic ağ oluşturur. Nemi
hapsetme özelliği vardır. Temel görevi, cilde güç, esneklik ve sağlamlık vermektir. Elastik ağ bozulduğunda dermal dokular çöker ve dolayısıyla
kırışıklar oluşur ve cilt yaşlanması ortaja çıkar. Kolajen, deri, kemik, kıkırdak, kaslar, tendonlar ve bağ dokusunun en önemli protein dokusıdur.
Bağ dokularının organik maddelerini oluşturur.

• Kadınlarda adet görme, doğurganlık ve diğer hormanel faktörler nedeniyle, erkeklere göre 2,5 kat Kolajen Kaybı meydana gelir. Kolajen kaybı,
30’lu yaşlardan itibaren azalmaya başlar. 40’lı yaşlarda ise cildimizde bulunan kolajen miktarının %50’ye yakını kaybolmaya başlar.



KOLAJEN KULLANMAYA NE ZAMAN BAŞLANIR?

Yaşlanma ve metabolizma sürecinde hasarlı kolajen dokusunu yenilemek ve onarmak için herkesin günlük
kolajen ihtiyacı vardır.

KOLAJEN KULLANIMININ SONUÇLARI NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Cildimiz, Pyosoft Kolajen-LZ kulanımını takiben 4-6 hafta içerisinde daha pürüzsüz ve elastik br yapıya kavuşur.

KOLAJEN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Kuru ve pürüzlü cilt
• Daha gevşek ve elastik yapısı azalmış kas dokusu
• Hızlandırılmış yaşlanma ve kırışıklıkların ortaya çıkması
• Saç canlığının kaybolması ve kolay kırılması
• Ciltte geniş çaplı gözenek ve lekelerin oluşması
• Eklemlerde aprı belirtilerinin ortya çıkması
• Görme kaybının artması



PYROSOFT COLLAGEN-LZ ETKİLERİ NELERDİR?

• Cilt Dokusu

Cildin elastikiyetini, nemini ve sıkılaşmasını korur. Cilt yenilenmesini hızlandırır. Cilt
leke ve kırışıklıklarını azaltır. Göz altı torbalarının iyileşmesine yardımcı olur.

• İskelet Sistemi

Kıkırdak koruyucusu olarak görev yapar. Kıkırdak ve eklem sıvısının oluşmasını sağlar.
Buna bağlı oluşan eklem ağrılarını giderir.

• Saç ve Tırnaklar

Saç ve tırnakların elastikiyetini geri kazandırır. Saç ve tırnak kalitesini iyileştirir ve
Besler.

• Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemi imüno globilin ile ilişkilidir. Bağışıklık hücreleri vucudumuzu
enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık hücreleri damar duvarları yoluyla bakteri ve Virüsler
gibi yabancı maddelere ve parçacıkları (kanser hücreleri gibi) yaklaşır. Pyrosoft Kolajen-
LZ, cilt ve damar duvarlarını koruyarak bunlara karşı direnç oluşturur. Yapılan deneyler
Pyrosoft Kolajen-LZ’nin bağışuklık sisteminin yüksek oranda arttırağını göstermektedir.
Bağırsak emilm sistemine düzenleyici etkisi vardır.



1- Pyrosoft Collagen-Lz Lipozomal teknoloji kullanılarak üretilmiştir.
2- Pyrosoft Collagen-Lz bağırsak florası için düzenleyicidir.
3- Lipozomal teknoloji sayesinde diğer maddelerle etkileşimi engellenmiş, yüksek sıcaklık diğer ilaçlar, yüksek 
basınç ve Ph değerinden daha az etkilenir.
4- Lipozomal teknoloji ile ürünün hücrelere taşınması ve tamamının depolanması sağlanır.
5- Lipozomal teknoloji sayesinde ürünün sindirim sisteminde dış etkilerden korunması sağlanır.
6- Lipozomal teknoloji sayesinde biyo uyum toksik etki olmaz.



PYROSOFT COLLAGEN-LZ’NİN KULLANIM TAVSİYESİ

• Yetişkinler için; 1 ölçek ürünü 200ml (1 bardak) su ile karıştırarak tüketebilirsiniz.

• Damak tadınıza göre su miktarını artırıp azaltabilir, sıcak veya soğuk suyla
karıştırabilirsiniz veya diğer içeceklerinize ekleyebilirsiniz.

• Yapılan klinik çalışmalar sonucu uzmanlar en az 8-12 hafta aralıksız kullanılmasını
tavsiye ediyor.

• Gün içerisinde kendi programınıza göre istediğiniz zaman kullanabilinir. Önerilen
akşam yatmadan önce kullanımdır.



PYROSOFT COLLAGEN-LZ ÜRÜN İÇERİĞİ 

Pyrosoft Collagen-LZ içerisinde , 10gr Tip 1 ve tip 3 kolajen peptibi ve sığır içermektedir. 


