Collageen
Skin Booster
Product Training

De basis van
huidverzorging
• Onze huid is een levend
orgaan en om het gezond te
houden moeten we het flexibel

en gehydrateerd houden
• Een gezonde huid begint
van binnen, maar een goede
huidverzorgingsroutine kan het
helpen er stralend uit te zien.

Huidfeitjes
•

De huid is het grootste orgaan van
het lichaam

•

Het omvat 15% van ons
lichaamsgewicht2

•

Het helpt de lichaamstemperatuur
reguleren maar nog belangrijker:
beschermt ons van externe factoren.

1 Reference: Swann G. The skin is the body's largest organ. J Vis Commun Med. 2010 Dec;33(4):148-9.
2. Kanitakis J. Anatomy, histology and immunohistochemistry of normal human skin. Eur J Dermatol
. Jul-Aug 2002;12(4):390-9
3.Romanovsky AA. Skin temperature: its role in thermoregulation. Acta Physiol (Oxf). 2014 Mar; 210(3): 498– 507.
4. Parrado C et al. Environmental Stressors on Skin Aging. Mechanistic Insights. Front Pharmacol. 2019; 10: 759.

Buitenste
lagen

Levende
huidcellen

Huidlagen

Bloedvaten

Epidermis (opperhuid)
Creëert nieuwe cellen en beschermt
tegen schade1-2

1. Baroni A et al. Structure and function of the epidermis related to barrier properties. Clin Dermatol. May-Jun 2012;30(3):257-62
2. Kligman AM. What is the ‘true’ function of skin? Exp Dermatol. 2002 Apr; 11(2): 159–187.

Dermis (lederhuid)
Waar Collageen1-2 zich bevindt
•Zorgt voor elasticiteit
•Biedt weerstand
•Beschermt het lichaam tegen letsel

1. Krieg T, Aumailley M. The extracellular matrix of the dermis: flexible structures with dynamic functions. Exp Dermatol. 2011;20(8):689-95.
2. Arda O et al. Basic histological structure and functions of facial skin. Clin Dermatol. Jan-Feb 2014;32(1):3-13

Hypodermis (onderhuids
bindweefsel)
De diepste laag van de huid
• Levende huidcellen
• Bloedvaten van onderaf
• Vetopslag en energie reserve
• Reguleert de lichaamstemperatuur

Hoe de huid veroudert
• De huid wordt dunner, droger en
minder elastisch na verloop van tijd
en is minder goed in staat zich te
beschermen tegen schade1
• Het wordt kwetsbaarder en
beschadigt gemakkelijker omdat de
epidermis en de bloedvatwanden
dunner worden2
1 Veshi NA et al. Aging Differences in Ethnic Skin. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Jan; 9(1): 31–38
2 Rittie L and Fisher GJ. Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin. Cold Spring Harb Perspect Med. 2015 Jan; 5(1): a015370.

Externe factoren
veroudering
•
•
•
•

Voeding1
Stress2
Omgeving/vervuiling3
Blootstelling aan de zon
/UV licht4
1 Danby FW. Nutrition and aging skin: sugar and glycation. Clinics in dermatology. 2010;28(4):409-11.
2 Lee CM et al. The impact of perceived stress on skin ageing. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Jan;34(1):54-58.
3 Park SY et al. Air Pollution, Autophagy, and Skin Aging: Impact of Particulate Matter (PM 10) on Human Dermal Fibroblasts. Int J Mol Sci. 2018 Sep 12;19(9):2727
4 Jariashvili K, Madhan B, Brodsky B, Kuchava A, Namicheishvili L, Metreveli N. UV damage of collagen: insights from model collagen peptides. Biopolymers. 2012;97(3):189-98

Interne factoren
veroudering:
• Genetica1
• Hormonen2
• Algehele gezondheid

1 Naval J et al. Genetic polymorphisms and skin aging: the identification of population genotypic groups holds potential for personalized treatments. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014; 7: 207–214.
2 Thornton MJ. Estrogens and aging skin. Dermatoendocrinol. 2013 Apr 1; 5(2): 264–270.

Hiervoor hebben
we de
huidverzorgingslijn

INTRODUCTIE

Collageen Skin
Booster

Nutricosmetica markttrends
• De wereldwijde Nutricosmetica markt is momenteel
2,5 miljard dollar(1) waard.
• Nutricosmetica zijn schoonheidssupplementen die in
de diepere huidlagen werken om de huid te voeden,
te revitaliseren en te beschermen(2).
• 29% van de wereldwijde markt voor
schoonheidssupplementen is gevestigd in Europa1.

1 Mordor Intelligence Nutricosmetics Market 2020-2025
2. Nutribloom Consulting Nutricosmetics Report, 2019

Waarom Collageen Skin Booster?
• Collageen Skin Booster is een van onze best
verkopende producten in andere regio’s
• Momenteel hebben we een gat en dus een kans in
Nutricosmetica producten in Europa & Afrika
• Consumenten in onze regio zijn voortdurend op zoek
naar schoonheidsproducten met bewezen
wetenschappelijke claims.

Wat is Collageen Skin
Booster?
•

Collageen Skin Booster is een
schoonheidssupplement met Verisol® P
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de
elasticiteit van de huid verbetert en oogrimpels
vermindert in 4 weken.

•

Verisol® P bevat enkele van de meest krachtige
bioactieve collageenpeptiden op de markt.

Wat is Collageen?
• Collageen is een van de meest voorkomende eiwitten in ons lichaam1. Het
vertegenwoordigt tot 30% van de totale eiwitmassa in ons lichaam2
• Het geeft structuur en stevigheid aan onze huid en het omvat 75% van
onze huid.
• Samen met elastine helpt collageen de huid stevig te houden en zorgt het
voor elasticiteit3
• Als we jong zijn, is onze huid stevig, mollig en glad omdat het collageen
voortdurend regenereert4
1.
2.
3.
4.

Gelse K, Pöschl E, Aigner T. Collagens--structure, function, and biosynthesis. Adv Drug Deliv Rev. 2003;55(12):1531-46.
Krieg T, Aumailley M. TSmith K., Rennie M.J. New approaches and recent results concerning human-tissue collagen synthesis. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2007;10:582–590. doi: 10.1097/MCO.0b013e328285d858.
he extracellular matrix of the dermis: flexible structures with dynamic functions. Exp Dermatol. 2011;20(8):689-95.
Cole MA et al. Extracellular matrix regulation of fibroblast function: redefining our perspective on skin aging. J Cell Commun Signal. 2018 Mar; 12(1): 35–43.

Typen collageen
• Er zijn 3 prominente typen Collageen: I, II en III1
• Collageen I en III zijn de belangrijkste collageen typen in de huid.
Verisol P is afkomstig van type I en III collageen
• Collageen I bevindt zich vooral in de huid, haar, nagels, botten,
kraakbeen, bindweefsel, gewrichtsbanden, pezen en bloedvaten
• Collageen III in huid, bloedvaten en weefsels voor wondherstel
• Collageen II is voornamelijk de basis van kraakbeen, waardoor de gewrichten
gemakkelijker te bewegen zijn. Dus niet voor de huid en daarom wordt het niet in
dit product gebruikt.
1.Deshmukh SN et al. Enigmatic insight into collagen. J Oral Maxillofac Pathol. 2016 May-Aug; 20(2)
2.:Ricard-Blum S. The collagen family. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011;3(1):a004978.
3.Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9.
4.Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55
5.Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch E. Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. J Med Food.

Wat is Verisol® P?

1

•

VERISOL® P is de meest wetenschappelijk
onderbouwde collageenpeptidenbron op de markt

•

Het bestaat uit pure, natuurlijke collageenpeptiden
van type I en III die specifiek zijn ontwikkeld en
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze na 4
weken resultaat opleveren1

•

VERISOL® P werkt door het stimuleren van het
metabolisme van onze huid van binnenuit2

Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study.
Skin pharmacology and physiology. 2014;27(1):47-55
E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin pharmacology and
physiology. 2014;27(3):113-9
2 Proksch

Wat is Verisol® P?
• Verisol® P maakt gebruik van collageen uit varkens vanwege de
sterkte van de wetenschap en de biologische beschikbaarheid in
vergelijking met andere bronnen1
• Deze collageensoort bevat ook minder allergenen dan andere
collageenbronnen2
• Verisol® P heeft het sterkste wetenschappelijke pakket onder de
collageenpeptiden voor het uiterlijk van de huid, huidparameters
of schoonheidsaspecten.
• Veel 'veganistische' of 'plantaardige' collageenproducten bevatten
geen collageen, maar alleen bepaalde micronutriënten zoals
vitamine C die 'bijdragen aan een normaal collageenformaat'.’3
1 Ohara H, Matsumoto H, Ito K, Iwai K, Sato K. Comparison of quantity and structures of hydroxyproline-containing peptides in human blood after oral ingestion of
gelatin hydrolysates from different sources. J Agric Food Chem. 2007;55(4):1532-5.
2 Abraham GA, Murray J, Billiar K, Sullivan SJ. Evaluation of the porcine intestinal collagen layer as a biomaterial. J Biomed Mater Res. 2000;51(3):442-52.
3 Source: EFSA Journal 2009; 7(9):1226

Hoe Verisol® P werkt:
Alledaagse vervuiling en
veroudering tasten de huid aan.

Hoogwaardige collageen peptiden,
Verisol P genaamd, stimuleren de
huidcellen om meer collageen aan te
maken.

Hierdoor worden oogrimpels verminderd
en verbetert de huidelasticiteit na 4
weken!

Eigenschappen Collageen Skin Booster
Bevat bioactieve
collageenpeptiden
Verisol® P
(2.5g/portie)

Laag in kcal
Glutenvrij

Rijk aan 9
vitaminen &
mineralen om
schoonheid van
binnenuit te
ondersteunen
30 porties per
verpakking

Natuurlijke smaakstoffen
Aardbei en citroen
37.10
Volumepunten
Advies verkoopprijs
62,85 euro

Basisprijs
56,85 euro

Collageen Skin Booster
voordelen
• Bevat Verisol® P, waarvan
wetenschappelijk is bewezen dat het
oogrimpels vermindert en de
huidelasticiteit binnen 4 weken verbetert.
• Verisol® P bleek ook zichtbare tekenen
van cellulitis te verminderen na 3
maanden van regelmatig gebruik1

1 Results shown after 3 months of taking Verisol P (at least 2.5 g daily)

Voordelen
Collageen Skin Booster
• Rijk aan belangrijke vitaminen (A, C, E,
niacine & biotine) en mineralen (zink,
selenium, koper & jodium) ter ondersteuning
van een gezonde huid, haar en nagels1
• Verkrijgbaar in een verfrissende aardbei- en
citroensmaak die gemakkelijk kan worden
gecombineerd met je favoriete shake.
1 Biotin, Iodine, Vitamin A and Zinc contribute to the maintenance of normal skin. Biotin, Selenium and Zinc
contribute to the maintenance of normal hair. Selenium and Zinc contribute to the maintenance of normal nails.

Bereiding van Collageen Skin Booster

=
1x

250 ml water

Roeren & genieten!

Gebruik 1x per dag - voeg 1 schep toe aan 250 ml water

Een groeiende business met
Herbalife SKIN

Groeiende business met Herbalife SKIN
• Member SKIN training
• SKIN Workshop voor klanten
• Use-Wear-Talk-Fun
• Cadeautip (bv aloë lijn/Skin
result kit) bij;





Verjaardagen
Mijlpaal klant
Feestdagen (kerstpakketten)
Duplicatie in organisatie

Educatie en promotie
• Kijk op MyHerbalife.nl en download de training.
Neem deze goed door
• Kijk op HNContent en download de materialen
• Deel de video’s op je story en met je beauty klanten
• Kijk op www.verisolp.info/ voor meer informatie

1 Tested on subjects, measuring pore appearance by visual expert grading immediately after application. Average improvement after immediate use was 35%.

Do – Gebruik alleen de claims op het
Collageen Skin Booster Claims Sheet

HerbalifeNutrition Try NEW Collagen Skin Booster! It
contains…

Te vinden op MyHerbalife.nl

Do – Bij het gebruik van de materialen “Hoe collageen
peptiden werken” kun je naar de website linken
Link ALLEEN naar
de Verisol® P
website
vanuit een post
waarin je praat over
Verisol®P of
collageenpeptiden.
www.verisolp.info

HerbalifeNutrition For more info on High-Grade Collagen
Peptides go to https://www.verisolp.info/

Don’t – Link niet naar de Verisol® P website wanneer
Collagen Skin Booster in de post te zien is. Behandel
Verisol P en Collageen Skin Booster los van elkaar.

HerbalifeNutrition Find out more at www.verisolp.info

HerbalifeNutrition Find out more at www.verisolp.info

HerbalifeNutrition Find out more at www.verisolp.info

Don’t – Post geen Verisol® P before & after foto’s van
de website, in relatie tot Collageen Skin Booster

HerbalifeNutrition Before and After 4 weeks of using
Collagen Skin Booster

HerbalifeNutrition Before and After 4 weeks of using
Collagen Skin Booster

Social Media acties
• Deel in groepsapps van je downline;
maak ze enthousiast.
• Deel gericht met je specifieke beautyklanten. Las een avondje in waarin je
bewust met hen aan de slag gaat.
• Organiseer een live SKIN home event
via FB of Insta.
• Geef een product cadeau aan je klant
met de meest orginiele SKIN post.

Social Media
- Maak het persoonlijk
- Vertel vanuit jouw “why”

Stories
Haal deze kant en klaar van HNContent.com

Stories
Gebruik tools om
je story post te
‘versieren’ en de
aandacht ernaar te
trekken.

Stories

Nodig in deze
zoomcall mensen ook
uit voor een fitcheck

Voed je huid van buiten en van binnen!

BEDANKT!

