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INTRODUÇÃO

O envelhecimento da pele é uma das primeiras manifestações visíveis das alterações genéticas, 
fisiológicas e hormonais que ocorrem progressivamente com o aumento da idade. Os seus 
sinais característicos envolvem a perda de hidratação, firmeza e elasticidade e o surgimento 
de rugas e linhas de expressão. 

Embora seja um processo inevitável, a cada ano surgem muitas novidades para prevenção 
e tratamento dos sinais de envelhecimento da pele. Dentre elas, o uso de nutricosméticos 
têm se destacado com resultados bastante satisfatórios em estudos científicos e na clínica. 

Os nutricosméticos são suplementos orais formulados para propósitos de beleza que visam 
prover o organismo com nutrientes que complementam e potencializam os tratamentos e 
procedimentos estéticos, através de atuação direta nos processos fisiológicos do organismo. 

Esse processo de nutrir a pele de dentro para fora tem gerado muitos resultados benéficos no 
rejuvenescimento devido aos diversos mecanismos que continuam ocorrendo internamente 
no envelhecimento cutâneo, mesmo após procedimentos que melhoram a aparência externa 
da pele. 

Os mecanismos envolvidos no processo de envelhecimento natural, também conhecido como 
envelhecimento cronológico ou intrínseco estão relacionados a mudanças genéticas, fisiológicas 
e hormonais inerentes à idade, embora também possam ser potencializados e acelerados por 
fatores ambientais e externos ao organismo, como a radiação UV. Dentre esses mecanismos, 
podemos citar: 

- Aumento do estresse oxidativo devido a maior produção de radicais livres e redução 
dos níveis de antioxidantes endógenos. Uma das principais consequências é a degradação 
das fibras de colágeno que são responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. 

- Aumento do estado pró-inflamatório do corpo que junto com o estresse oxidativo 
gera um acúmulo de processos deletérios no organismo e enfraquecimento dos seus 
mecanismos de reparo. 

- Encurtamento dos telômeros que as são as extremidades dos cromossomos que protegem 
o DNA. O comprimento dos telômeros diminui gradualmente a cada divisão celular. Como 
consequência, o final do cromossomo pode ser exposto, podendo haver danos duradouros 
ao DNA, perda de capacidade replicativa e aumento da senescência celular. 

- Redução da proliferação celular que causa um grande impacto no envelhecimento 
cutâneo, sobretudo pela redução da proliferação e atividade metabólica dos fibroblastos. 
Ocorre também uma perda progressiva da proliferação e diferenciação das células da 
epiderme e desorganização da junção dermo-epidérmica.

- Aumento da expressão de metaloproteinases da matriz (MMPs) que são as enzimas 
que degradam o colágeno e a elastina.

- Glicação das moléculas de glicose com proteínas, formando os produtos finais da glicação 
avançada (AGEs [do inglês, Advanced Glycation End-products]), que se acumulam nos 
tecidos, modificando suas funções biológicas. Na pele, a glicação leva perda da firmeza e 
elasticidade devido ao enrijecimento e degradação do colágeno.
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- Redução acentuada dos níveis de colágeno. Estudos mostram que a partir dos 21 
anos de idade ocorre uma redução na quantidade de colágeno na pele em cerca de 1% 
ao ano. E em mulheres ocorre uma perda ainda maior, em torno de 30%, nos primeiros 5 
anos da menopausa.

- Redução acentuada dos níveis de ácido hialurônico, o componente-chave da hidratação 
cutânea. O ácido hialurônico tende a desaparecer completamente da epiderme e é reduzido 
de forma significativa na derme da pele envelhecida. Aos 60 anos a quantidade de ácido 
hialurônico na pele cai pela metade em relação a uma pessoa de 19 anos. E aos 70 anos 
essa redução é ainda maior, chegando a um quarto. Em paralelo, ao longo dos anos, os 
polímeros de ácido hialurônico tornam-se progressivamente mais ligados aos tecidos e com 
menor capacidade de retenção de água.

- Declínio da função mitocondrial. Esse declínio é decorrente de fatores que ocorrem 
ao longo dos anos como aumento do estresse oxidativo e redução dos níveis da coenzima 
Q10 e dos cofatores NAD e NADP que são essenciais para o metabolismo bioenergético 
mitocondrial. O declínio da função mitocondrial, assim como a inflamação, aumenta o 
estresse oxidativo, gerando um ciclo bastante danoso ao organismo.

- Redução significativa dos níveis séricos de micronutrientes, como o silício e selênio 
que são necessários para saúde e integridade da pele. Uma das consequências da redução 
do silício é a redução da síntese de colágeno e a ativação de enzimas que degradam o 
colágeno. Os níveis de silício diminuem a partir dos 30 anos, sendo mais expressivo nas 
mulheres após menopausa. Já o selênio é bem conhecido pelas propriedades antioxidantes 
e atuação no desenvolvimento da pele e tem redução mais acentuada em pessoas acima 
de 60 anos.  

- Redução da capacidade de produção de vitamina D que exerce um papel importante 
na hidratação e barreira cutânea e cuja síntese na pele é influenciada pelo tempo e hora 
de exposição ao sol. A concentração de 7-desidrocolesterol, um precursor da vitamina D, 
sofre um declínio de aproximadamente 50% dos 20 anos aos 80 anos. 

Essa variedade de mecanismos reforça a importância do cuidado integral para rejuvenescimento 
da pele. Portanto, para resultados mais eficazes e duradouros os tratamentos não devem 
ser vistos de forma isolada. A combinação do tratamento oral e tópico, aliada aos 
procedimentos estéticos, representa a terapêutica ideal para uma pele jovem e saudável. 

No campo do tratamento oral, os suplementos à base de colágeno se destacam pelas 
suas ações benéficas na firmeza e elasticidade da pele. Contudo, essas ações são atribuídas 
e comprovadas cientificamente para marcas específicas de colágeno. Além disso, outros 
aspectos devem ser considerados, como as associações com outros nutrientes e a forma de 
apresentação do produto.

Após muita pesquisa em busca de um produto único e completo para fornecer os melhores 
nutrientes para rejuvenescimento da pele, a You Beauty Solutions apresenta em primeira 
mão o Younger Derm Care, o suplemento anti-aging mais completo e exclusivo do mercado, 
desenvolvido com as melhores matérias-primas e por especialistas com anos de experiência 
em inovação terapêutica.
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Younger Derm Care

O que é?

O Younger Derm Care by You Beauty é o único suplemento solúvel para rejuvenescimento 
da pele com colágeno Verisol® associado ao ácido hialurônico, coenzima Q10, silício orgânico, 
semente de uva e uma seleção de vitaminas e minerais para nutrição avançada da pele, 
cabelos e unhas de homens e mulheres que buscam minimizar os efeitos do tempo e do 
envelhecimento sem abrir mão do sabor e praticidade no consumo diário.

É uma fórmula completa, desenvolvida por especialistas, com 14 nutrientes criteriosamente 
selecionados para rejuvenescimento de dentro para fora!

Colágeno Verisol®.........................2,5g 
Ácido hialurônico.........................60mg 
Coenzima Q10...........................50 mg 
Silício orgânico..........................100mg 
Semente de Uva........................100mg 
Biotina (Vitamina B7)................45 mcg 
Niacinamida (Vitamina B3)...........16mg 
Vitamina C...............................100mg 
Vitamina E.................................10mg 
Vitamina A..............................600mcg 
Vitamina D..............................10 mcg 
Selênio.....................................50mcg 
Zinco.........................................15mg
Cobre....................................900 mcg

O principal nutriente do Younger é o Colágeno Verisol®, uma marca de peptídeos bioativos 
de colágeno específicos para pele, com comprovação científica de resultados. 

O Younger apresenta ainda um conjunto de nutrientes que quando associados são mais 
efetivos na obtenção e manutenção de uma pele mais jovem e saudável devido a atuação 
nos diferentes mecanismos do envelhecimento cutâneo.

Principais benefícios:

• Potente ação antioxidante 
• Hidratação profunda da pele
• Aumento da Elasticidade e Firmeza da pele
• Suavização das rugas
• Redução da celulite
• Fortalecimento de unhas e cabelos
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Benefícios de cada nutriente

De uma forma geral, o Younger melhora as propriedades estruturais e mecânicas da pele, 
melhora a função mitocondrial e modula os desequilíbrios oxidativos e inflamatórios que 
ocorrem no envelhecimento. Contudo, os benefícios são muito maiores. Consulte abaixo um 
resumo dos principais benefícios de cada nutriente.

Colágeno Verisol®

O colágeno é uma proteína e principal componente estrutural da pele. O Verisol® é uma 
marca alemã, formado por peptídeos bioativos de colágeno que são os menores fragmentos 
do colágeno com absorção garantida e único com benefícios cientificamente comprovados no 
aumento da elasticidade e firmeza da pele, na suavização de rugas, na redução de celulite 
e no fortalecimento das unhas. Esses benefícios são decorrentes principalmente das suas 
funções no aumento da produção de colágeno e redução da sua degradação.

Ácido hialurônico
O Ácido Hialurônico é um componente-chave na hidratação cutânea devido a sua elevada 
capacidade de retenção de água e benefícios cientificamente comprovados na hidratação e 
elasticidade da pele. Sua suplementação promove principalmente o estímulo da produção de 
ácido hialurônico endógeno e de outras macromoléculas da matriz dérmica, como o colágeno. 
Além disso, desempenha um papel fundamental na manutenção de espaços extracelulares, 
garantindo um preenchimento nas lacunas entre as células. 

Coenzima Q10
A Coenzima Q10 é um potente antioxidante lipofílico e componente essencial do 
metabolismo energético mitocondrial, sendo responsável pela produção de energia na 
forma de ATP em nosso organismo. Na pele, a Coenzima Q10 é encontrada principalmente na 
epiderme onde atua em combinação com outras substâncias na defesa mais externa contra o 
ataque de oxidantes. Sua suplementação possui benefícios cientificamente comprovados na 
redução de rugas e na melhora da suavidade, firmeza e microrrelevo da pele.

Silício orgânico
O silício é um mineral essencial para a estrutura da pele e do tecido conjuntivo. Pois 
é necessário para produção e integridade do colágeno, elastina, ácido hialurônico e outras 
substâncias da matriz extracelular, atuando também como elemento de ligação entre as 
macromoléculas do tecido conjuntivo. Além disso, estimula a produção de queratina, favorecendo 
o fortalecimento dos cabelos e unhas.

Extrato de semente de uva 
A semente de uva é umas das fontes mais ricas em polifenóis encontradas na natureza, 
sobretudo flavonoides e proantocianidinas com propriedades antioxidantes, anti-
inflamatórias e antienvelhecimento. As proantocianidinas das sementes de uvas já 
demonstraram em estudos in vitro e in vivo que são antioxidantes mais potentes do que as 
famosas vitaminas C e E. A semente de uva também inibe a degradação do colágeno e elastina 
e reduz a pigmentação cutânea induzida pela radiação UV.

Biotina 
A biotina (vitamina B7) é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao grupo das vitaminas do 
complexo B. Ela ativa o metabolismo celular, estimula a diferenciação e crescimento celular 
epidérmico e atua no desenvolvimento do folículo piloso, sendo essencial para manutenção e 
integridade da pele e cabelos. Além disso, também aumenta a firmeza e resistência das unhas.
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Nicotinamida 
A nicotinamida (vitamina B3) é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao grupo das vitaminas 
do complexo B. Ela é essencial para produção de energia nas células. Pois é precursora 
de NAD e NADP, cofatores essenciais da atividade bioenergética das mitocôndrias e cujos 
níveis nas células da pele diminuem com a idade.

Vitamina C 
A Vitamina C é um potente antioxidante hidrossolúvel e componente essencial na 
formação do colágeno e integridade do tecido conjuntivo e da pele. Atua na reversão e 
proteção contra danos causados pela radiação UV.

Vitamina E 
A Vitamina E é um potente antioxidante lipossolúvel e maior protetor das membranas 
celulares. Atua na reversão e proteção contra danos causados pela radiação UV.

Vitamina A 
A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel essencial para o desenvolvimento e manutenção 
do tecido epitelial. Inibe enzimas que degradam o colágeno e ajuda a proteger contra danos 
oxidativos desencadeados pela radiação UV.

Vitamina D
A Vitamina D é uma vitamina lipossolúvel essencial por todas as funções e importância que 
exerce no organismo. Na pele, ela regula o sistema imunológico e a inflamação, queratinização, 
proliferação e diferenciação epidérmica. Exerce um papel importante na hidratação e barreira 
cutânea, através da modulação da expressão de proteínas estruturais, como a filagrina que 
está envolvida na formação do Fator de Hidratação Natural da pele.

Selênio
O selênio é um mineral com funções antioxidantes e componente essencial de pelo menos 35 
proteínas, chamadas selenoproteínas. Existem selenoproteínas que atuam na manutenção 
da estabilidade gênica, prevenindo danos no DNA, outras são essenciais para a função e 
proteção dos queratinócitos, capacidade de renovação epidérmica e desenvolvimento 
da pele. Além disso, as enzimas que dependem do selênio são os antioxidantes endógenos 
mais importantes contra o estresse oxidativo.

Zinco
O Zinco é um mineral que exerce funções estruturais, enzimáticas (cerca de 3000 enzimas 
necessitam do zinco para seu funcionamento adequado, como a enzima antioxidante Superóxido 
dismutase) e regulatórias, sendo essencial no desenvolvimento da pele e na síntese de 
colágeno e elastina. Também é fundamental para imunidade e regulação da oleosidade da 
pele.

Cobre
O Cobre é um mineral necessário para o metabolismo normal em nosso corpo, pois é 
um componente essencial da citocromo oxidase C, uma enzima presente nas mitocôndrias 
que atua na geração de energia para as células. Exerce importante função antioxidante, 
como cofator da enzima Superóxido dismutase e atua em diversos processos fundamentais 
para conservar a firmeza e elasticidade da pele, como a síntese, reticulação e maturação 
do colágeno.
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Colágeno Verisol® - A melhor escolha!

O que é?

O Colágeno Verisol® é formado por peptídeos bioativos de colágeno específicos para 
pele. Eles são obtidos através de uma tecnologia alemã exclusiva que modifica o colágeno 
nativo em um produto solúvel, com capacidade de absorção pelo organismo e com atividade 
e benefícios do uso oral comprovados cientificamente. 
 
De forma simplificada, o processo de obtenção do Verisol® é dividido em duas etapas principais. 
Primeiro, o colágeno em sua forma in natura, uma molécula grande, com alto peso molecular, 
passa por um processo de quebra, chamado hidrólise, gerando fragmentos menores de 
colágeno, conhecidos como colágeno hidrolisado. Em seguida, enzimas específicas quebram 
ainda mais o colágeno hidrolisado, gerando os peptídeos de colágeno que apresentam massa 
molecular reduzida e melhor absorção pelo organismo.

Figura 1: Processo de obtenção dos Peptídeos de colágeno

Outro grande diferencial do Verisol® é sua especificidade para pele, pois as enzimas que são 
utilizadas no seu processo de produção quebram pontos específicos da molécula do colágeno, 
gerando combinações de peptídeos com atividade biológica direcionada para pele. 
 
É muito importante entender que nem todos os colágenos disponíveis no mercado são iguais.  
Até mesmo os peptídeos podem ter uma composição variada de acordo com a fonte de colágeno 
e com a tecnologia de hidrólise enzimática utilizada para obtê-los. O uso de enzimas não 
específicas, por exemplo, quebra aleatoriamente a molécula do colágeno gerando peptídeos 
variados que podem ter atuações diversas. 
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Por este motivo, exaltamos a importância do Verisol® para os tratamentos destinado ao 
rejuvenescimento da pele, melhora de celulite e fortalecimento das unhas. Pois todos esses 
benefícios foram comprovados cientificamente em estudos clínicos, fato que tornou o Verisol® 
o colágeno de escolha para desenvolvimento do Younger.

Principais funções:
 

• Firmeza;
• Elasticidade;
• Redução e suavização de rugas;
• Melhora estrutura da superfície da pele;
• Redução de ondulação da pele e celulite;
• Fortalecimento e crescimento saudável das unhas.

Principais mecanismos de ação:
• Estimula a síntese de colágeno;
• Estimula a síntese de elastina;
• Estimula a síntese de ácido hialurônico;    
• Estimula a síntese de fibrilinas necessárias para a integridade de fibras elásticas;
• Estimula a síntese de macromoléculas estruturais (filagrina, loricrina, involucrina) importantes 

para o bom funcionamento da barreira epidérmica e para a hidratação da pele;
• Aumenta a síntese de macromoléculas estruturais (versicana, decorina e biglicana) 

importantes para a hidratação e essenciais para a elasticidade e formação das fibras de 
colágeno;

• Aumento da densidade dérmica;
• Inibe as metaloproteinases da matriz 2 (MMPs-2), enzimas que degradam o colágeno.

Benefícios cientificamente comprovados 
1. Aumenta a elasticidade da pele

Um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo realizado com 69 mulheres 
com idade entre 35 e 55 anos revelou que a suplementação do Verisol® contribui para um 
aumento significativo da elasticidade da pele (10%). Este resultado pôde ser observado 
após 4 e 8 semanas da ingestão diária de 2,5g do produto e persistiu após 4 semanas 
após interrupção do tratamento. Também foi demonstrado que não houve diferença 
estatisticamente significativa dos resultados de ambas as doses avaliadas (2,5g e 5,0g) 
apontando que não é necessário o emprego de dose mais elevadas que 2,5g do Verisol® 
(Proksch et al., 2013).

Figura 2: Elasticidade da pele após a suplementação  
com o Colágeno Verisol® (Proksch et al., 2013).
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2. Redução de Rugas
Um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo realizado com 114 mulheres 
com idade entre 45 e 65 anos demonstrou que a suplementação diária de 2,5 g do Colágeno 
Verisol®, reduziu significativamente o volume das rugas dos olhos, com os seguintes 
resultados:

• Após 4 semanas do início do tratamento: redução de 7,2%
• Após 8 semanas do início do tratamento: redução de 20,1%
• Após 4 semanas após interrupção do tratamento: redução de 11,5%

Além disso, considerando o aumento das rugas no grupo controle, foi considerada uma 
redução de 32% do volume das rugas periorbitais.

Figura 3: Redução visível de volume das rugas dos olhos após 8 semanas da ingestão de 2,5g do Verisol®.  
Exemplo de 1 participante antes e depois do tratamento (Proksch et al., 2014).

Também foi demonstrado um impacto direto do Verisol® na matriz extracelular da derme 
devido ao aumento na síntese e concentração de pró-colágeno (65%), elastina (18%) e 
fibrilinas (6%) na pele (Proksch et al., 2014). Os autores concluíram que esse efeito direto 
na matriz extracelular da derme pôde explicar a melhora duradoura das rugas da pele 
durante pelo menos 4 semanas após o fim da suplementação.  

3. Redução da Celulite e ondulação da pele 

Um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo realizado com 105 mulheres 
com idade entre 25 e 50 anos revelou que a ingestão 2,5g/dia de Verisol® contribui para 
a redução do grau e aspecto da celulite na pele. O efeito foi medido após consumo por 
3 e 6 meses. A suplementação também reduziu a ondulação na pele, com os primeiros 
resultados visíveis após 3 meses, sendo mais acentuados após 6 meses. 

Em paralelo, foi demonstrado o efeito benéfico do Verisol® sobre a matriz extracelular 
dérmica, devido ao aumento da elastina e do colágeno claramente visíveis em imagens 
de ultrassom.
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Figura 4: Densidade da Derme (por imagem de ultrassom) após  
8 semanas do consumo de 2,5g do Verisol® (Schunck, et al., 2015).

As cores representam a intensidade da força de resposta acústica da pele,  
deste modo, a densidade da pele – na maioria colágeno. A cor escura/verde  

indica baixa intensidade, amarelo/cor clara indica alta intensidade.

4. Fortalecimento e crescimento das unhas

Um ensaio clínico aberto, de centro único, realizado com 25 mulheres com idade entre 
18 e 50 anos revelou que a ingestão 2,5g/dia de Verisol® por 2 meses promoveu o 
fortalecimento das unhas, atingindo uma redução de 42% na frequência de quebra 
após 6 meses de tratamento. Em paralelo, os participantes apresentaram melhora da 
descamação e irregularidade das bordas das unhas, sendo 54% após 3 meses e 64% 
após 6 meses.

 
Figura 5: Registro da descamação e irregularidade das bordas das unhas  

antes (t0) e após 12 semanas (t12) de tratamento com 2,5g Verisol®  
ao dia. Exemplo de 2 participantes (A e B) (Hexsel et al., 2017).

Também foram relatados os seguintes resultados:

• Aumento do crescimento das unhas (12%);
• 80% das participantes concordaram que houve melhora da aparência das unhas e 

ficaram completamente satisfeitas com o tratamento;
• 75% das participantes observaram que suas unhas ficaram mais longas; 
• 71% das participantes disseram que as unhas cresceram mais rápido;
• 88% das participantes continuaram a observar a melhora das unhas após 4 semanas 

após interrupção do tratamento.
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O Younger

Apresentação: Caixa com 30 sachês de 5 g.

Modo de uso: Adicione 1 sachê em 1 copo com 100ml de água e mexa até a dissolução 
completa do produto. Ingerir 1 vez ao dia.

Ingredientes:  Peptídeos Bioativos de Colágeno Hidrolisado (Verisol®), Polidextrose, Antiumectante 
Dióxido de Silício, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Zinco (Bisglicinato), Semente de Uva Solúvel, Silício (Ácido 
Silícico), Ácido Hialurônico em pó, Acidulante Ácido Cítrico, Coenzima Q10 em pó, Vitamina E (Acetato 
de Tocoferol), Vitamina B3 (Niacinamida), Edulcorante Glicosídeos de Esteviol, Cobre (Bisglicinato), 
Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina A (Acetato de Retinol), Selênio (Bisglicinato) e Biotina.

Observação: Não contém a vitaminas B6 e B12 que podem agravar a acne.

Diferenciais
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