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O estudo dos fenômenos imunológicos ligados à saúde e à aparência
da pele e dos cabelos, bem como o estudo de ingredientes que
aumentem a capacidade imunodefensiva da pele e sua habilidade
natural de auto-reparação e proteção é hoje tratados como um novo
ramo da cosmetologia, chamado de imunocosmetologia e
representam uma alternativa importante para farmacêuticos
interessados em formular produtos modernos para o cuidado pele.
Dentro desta classe de ativos se destaca o uso das algas.
As algas marinhas são classificadas em três grandes grupos:
Rhodophyceae (ou Algas Vermelhas), Phaeophyceae (ou Alga
Marrons) e Chlorophyceae (ou Algas Verdes).
Alga tem muitos usos. As algas, apesar de muitos não saberem,
fazem parte do nosso cotidiano. Elas são utilizadas como agente
espessante, emulsificante e conservante em um grande numero de
produtos comum ao uso diário, tais como: sorvetes, queijos,
cervejas, pastas de dentes, géis, na industria têxtil, em tintas, entre
outras.
As algas marinhas são, em geral, ricas em componentes inorgânicos
e orgânicos de interesse cosmético tais como: sais minerais,
compostos iodados, micro-elementos, proteínas, carboidratos,
aminoácidos, ácidos orgânicos, vitaminas entre outros.

O Silasoma® é o primeiro e único protetor solar em microcápsulas
dispersíveis em água. Pode ser usado em formulações de protetores
solares para pele e cabelo. O sucesso desse novo conceito de
microcápsulas é o seu método de obtenção. As microcápsulas são
elaboradas com uma resina obtida a partir de um polipeptídio da
proteína hidrolisada da seda combinada com silicone, o que lhe
confere um caráter anfifílico. Dentro delas, por um processo
exclusivo, são inseridos filtros UVA (4-terc-butil-4'-metoxidibenzoilmetano – Avobenzona) e UVB (2-etilhexyl -4metoxicinamato – OMC), na proporção OMC: Avobenzona = 4:1. No
Silasoma®, a dispersão final contém 40% de água e 60% de
microcápsulas, das quais 90% são filtros UV e 10% resina de
silicone polipeptídica. É o mais alto teor de filtros
microencapsulados.
®

Microcápsulas 60%
Água 40%

SILASOMA

Parede microcapsular (10%)
Resina de Silicone
Polipepitídica

Totalmente dispersível em água, facilitando o preparo das
formulações tanto para pele (skin care) quanto para cabelo (hair
care) em loções, géis, cremes, entre outros, podendo ser disperso
em géis de carbômero sem perda de viscosidade.
2. Suas partículas são nanométricas – conferindo à formulação um

toque diferenciado e a total dispersibilidade homogênica do creme
na pele ou cabelo (a pele não fica esbranquiçada após o uso).

FREQUÊNCIA RELATIVA (%)

A pele humana atua como barreira protetora entre o corpo e o
ambiente e é considerado o nosso maior órgão. Ela sofre
importantes alterações ao longo da vida, ligada ao envelhecimento
cronológico e ao fotoenvelhecimento, que comprometem o número
e as funções biológicas das células, resultando no declínio dos
m e c a n i s m o s d e a u t o p r o t e ç ã o e d e a u t o - r e p a ra ç ã o.
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nota: Foto do Silasoma® ampliado.

Surfactant free (livre de surfactante) – a resina encapsulatória
funciona como surfactante, conferindo facilidade na manipulação e
economia através da rapidez na incorporação do Silasoma® às
bases.

®

Toque diferenciado – por ser disperso em água, o Silasoma
oferece a possibilidade de criar formulações evanescentes (watery
feel), e o polipeptídio obtido a partir da proteína da seda confere um
toque sedoso.

Núcleo
microcapsular (90%)
Filtros UV

Os filtros UV são: octilmetoxicinamato (OMC) e 4-terc-butil-4 -metoxidibenzoilmetano
(Avobenzona), reconhecidos e aprovados como seguros por todas as agências regulatórias do mundo.
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Filtros UV Micro Encapsulados dispersíveis em água

5. Sem absorção percutânea, hipoalergênico e sem odor (smell free)

graças ao sistema exclusivo e patenteado de microencapsulamento, o Silasoma® não ultrapassa a derme, conferido
segurança na manipulação de produtos para peles sensíveis,
podendo ser utilizados inclusive em linhas para bebês (Baby Care).
Além disto, o Silasoma® é livre daqueles odores desagradáveis dos
filtros químicos.

®

Sem Silasoma

®
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Efeito de prevenção de descoloração ( microscópio de varredura a laser)
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Superficial

eficaz em xampus, condicionadores e "leave on" para cabelos
expostos ao sol e tratados quimicamente.

Controle

Sem Absorção Percutânea
0 Com Silasoma

®

7. Excelentes resultados para Hair Care – o Silasoma se mostrou

com
SILASOMA 10%
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O cabelo tratado com formulação teste com Silasoma® ficou protegido contra
descoloração por exposição a UV.O efeito de proteção foi aumentado pelo
acréscimo de Silasoma®.
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6. Fotoestabilidade – Fórmulas protetoras solares com Silasoma®

apresentam fotoestabilidade superior a 15 horas, que, aliada a sua
película de seda aveludada, aderem à pele, o que torna essas
formulações extremamente econômicas, pois basta apenas uma
aplicação para todo o dia.

Fotoestabilidade
Concentração (%)
OMC

Avobenzona
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[Amostra de Teste] Mistura de OMC+Avobenzona (4:1)
[Método de Irradiação]
Luz solar 3 horas / dia (12:00 - 15:00)
Total 15 horas
[Método Análitico]
Condição de HLPC
Coluna:
Fase Móvel:
Taxa de Fluxo:
Comprimento de Onda:

:TSK-GEL ODS-120T(ø4.6 X 150MM, TOSOH)
:metanol : água=95 : 5
:0.8mL/min
:OMC-308nm, Avobenzona-358nm

O Silasoma demonstrou uma excelente estabilidade em testes de:
®

a. Aquecimento - uma solução aquosa de Silasoma

a 10% foi
mantida durante 2 horas a uma temperatura de 80ºC, e verificou-se
que não houve alteração nas microcápsulas.
Encapsulamento OMC (%)
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®

b. Temperatura - Três amostras de Silasoma

foram expostas a
temperaturas diferentes durante 6 meses. A primeira a 20ºC, a
segunda a 40ºC e a terceira variando entre 5ºC e 40ºC, e todas
mantiveram o mesmo teor de microcápsulas.

Encapsulamento OMC (%)

20ºC
40ºC
Ciclo (5ºC

pH - Duas amostras de Silasoma® foram expostas a pH's
diferentes durante 180 dias. A primeira a um pH 8.0 e a segunda a
um pH 4.5, e ambas mantiveram o mesmo teor de microcápsulas.
Após 180 dias

40ºC)

Frequência Relativa (%)
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FPS - Silasoma® exibe o fps estável sob várias circunstâncias
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®

[Amostra de Teste] 10% de água solúvel em Silasoma MEA
[Método de Teste] Análise de FPS (UV-1000S:Labsphere, Inc)

Amplo Espectro, com alt os FPS em bases aquosas
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Silasoma®, único filtro com
ingredientes aceitos e aprovados
por todas as agências regulatórias
do mundo, microencapsulado,
dispersível em água, sem absorção
percutânea e de total cobertura no
UVA e UVA.
Veja a ilustração ao lado,
comparando Silasoma® e
todos os filtros com os mesmos
status regulatórios e suas
amplitudes de absorção
espectral.

VISÍVEL

INFRAVERMELHO

vendas@farmacam.com.br

Facebook.com.br/farmacam

whatsapp (21) 98493-7033

Instagram.com.br/farmacam

www.farmacam.com.br

Silasoma

®
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Manter protegido da luz direta.
Manter em temperatura ambiente (Não refrigerar).
Na necessidade de ajuste de pH, adicionar o ácido ou a base aos
poucos e em pequenas doses.
Em soluções hidroalcoólicas, o Silasoma® suporta até 12% de
etanol.

®

Por ser dispersível em água, o Silasoma pode ser utilizado em géis
com o apelo "oil free".
Aproveite o "smell free factor" (ausência de odores) e personalize
a(s) fragrância(s) da sua escolha.
Crie uma linha Baby Care.
Por ter um toque seco, pode-se criar também uma linha metrosexual.

Loções Protetoras, Fórmulas A/O e O/A, Géis para Cabelo, Pós
Cirurgias /Peeling, Contorno dos Olhos, Lábios, Cremes e Pomadas
com efetiva proteção solar UVB e UVA.

Alcântara - Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, lojas 118/119. Telefone (21) 2601-1130
Alcântara
ntro / Zé Garoto - Rua Coronel Serrado, 1630, lojas 102/103. Telefone (21) 2605-1349
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