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SunRox
®

Ajuda a pele a lutar contra os malefícios do Sol

SunRox®é um complexo de laranja vermelha extraído a partir de três variedades de laranja
provenientes da Sicília (Tarocco, Sangüinello e Moro), que ajuda a pele a reforçar suas
defesas contra os malefícios do sol.
SunRox®é rico em polifenóis, mais precisamente em:
• 1% de antocianinas;
• 15% de flavanonas;
• 3% de vitamina C.

Eficácia
A eficácia de SunRox®foi comprovada in vivo por
meio de 2 estudos clínicos:

Via Oral
SunRox®diminui em 35% o eritema cutâneo
induzido pelos raios UVB.

Via Tópica
SunRox®diminui em 38% o eritema cutâneo
induzido pelos raios UVB.
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O sol é indispensável tanto fisiologicamente (para a síntese de
Vitamina D) quanto psicologicamente (bom ou mau humor de acordo
com a sua presença).
Mas a exposição ao sol sem moderação se torna o principal inimigo da
pele, primeira barreira do corpo às agressões externas.
Existem hoje meios de proteção eficazes contra os aspectos maléficos
do sol:
• Os cremes de proteção contendo filtros e bloqueadores solares
impedindo, desta forma, a passagem de raios UV através da pele na
exposição solar;
• Os suplementos alimentares capazes de proteger a pele
internamente ao reforçar suas defesas naturais por lutar contra o
estresse oxidativo. De fato, seu alto teor em antioxidantes permite
neutralizar a ação dos radicais livres.

O bronzeamento é um fenômeno de moda, mas existem sérios riscos
em se expor muito ao sol. As exposições repetidas ao sol são
responsáveis por um envelhecimento prematuro da pele, por uma
diminuição da sua flexibilidade e de sua elasticidade e de um risco
mais elevado de desenvolver câncer de pele.
Sozinhos, os antioxidantes são capazes de capturar estes radicais
livres e proteger as estruturas biológicas da pele.

Os radicais livres
Os radicais livres são átomos que têm um elétron a mais. Diz-se deste
eletron que ele é livre, já que ele não acha carga elétrica oposta àquela
que ele poderia se ligar. Estes radicais livres se formam no momento da
ruptura de uma molécula em dois fragmentos. A cada um deles resta
um dos dois elétrons que os ligam. Ou, um eletron livre gera certo
A ingestão de suplementos alimentares denominados solares não
número de reações que se reencontra especialmente nos processos de
dispensa em nenhum caso, a utilização de bloqueadores e filtros solares.
oxidação celular.

Substâncias ativas de SunRox®

Os antioxidantes
Um antioxidante participa da defesa da pele contra os sinais do
• Antocianinas
envelhecimento
ao neutralizar os radicais livres. Naturalmente
A laranja sangüínea, de cor vermelha malva, possui propriedades
presentes no corpo e na pele, os antioxidantes são moléculas estáveis
particulares atribuídas aos compostos responsáveis pela sua cor, as
das quais os radicais livres podem “roubar” um elétron. Uma vez
antocianinas.
obtido
este elétron suplementar, os radicais são neutralizados. A fim
Provavelmente, o grupo mais importante de pigmentos do reino vegetal,
de que não haja estresse oxidativo, é necessário estabelecer um
as antocianinas possuem uma grande capacidade antioxidante.
equilíbrio entre os antioxidantes e os oxidantes (radicais livres).
• Bioflavonóides
A laranja contém bioflavonóides antioxidantes potentes capazes de
combater os radicais livres. Além disto, um destes antioxidantes, a
hesperidina, tem o poder de regenerar a vitamina C, depois que ela
desempenhou seu próprio papel antioxidante. A partir de um estudo
feito com humanos, três copos grandes de suco de laranja (750 ml) por
dia promoveram um aumento do HDL (“bom colesterol”), um efeito
que se supõe ser atribuído aos bioflavonóides.

Antioxidantes fornecidos pela alimentação
Vitamina C
Vitamina E
Carotenóides
Glucosinolatos

Polifenóis
Flavonóides
Catequinas
Isoflavonas

O Sol e o Estresse Oxidativo

• Fibras Alimentares e Vitamina C

As principais conseqüências do estresse oxidativo são:
• O envelhecimento prematuro da pele;
Quando exposta à luz, a pele se protege dos raios Ultra-violetas (UV)
• Os eritemas solares;
com suas reservas em antioxidantes.
• A imunossupressão cutânea;
Os raios UV ativam a produção de melanina (pigmentos da nossa pele) • Os cânceres cutâneos.
e, simultaneamente, geram a produção de radicais livres que destroem Toda exposição solar ocasiona um aumento importante do estresse
os ácidos graxos das membranas celulares e alteram os tecidos
oxidativo e a produção em abundância de radicais livres.
conjuntivos. A radiação solar contém raios UVA e UVB. Os raios UVB, os Felizmente, todo organismo vivo possui também seu próprio sistema
mais perigosos, podem provocar insolação, envelhecimento da pele,
de defesa: os antioxidantes, encarregados de neutralizar os
cânceres cutâneos. Menos perigosos, os raios UVA são, entretanto,
radicais livres. A pele se defende melhor ao sol porque ela contém
igualmente responsáveis pelo envelhecimento da pele após
antioxidantes suficientes.
exposições repetidas.

Modo de ação
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Estudos clínicos

2.Estudo Clínico In Vivo, Via Tópica

SunRox® é um antioxidante natural que pode ajudar a combater um
dos principais fatores do envelhecimento da pele: a exposição solar.
Dois estudos clínicos comprovaram sua eficácia.

Este segundo estudo consiste em avaliar a capacidade fotoprotetora
cutânea de SunRox® por via tópica.

1. Estudo Clínico In Vivo Via Oral
Um primeiro estudo clínico consistiu em avaliar os efeitos, à curto
prazo, de uma administração regular de SunRox® sobre a capacidade
da pele em se proteger contra as radiações UVB.

Protocolo
O estudo foi realizado com um grupo de 6 voluntários do sexo
masculino e feminino de idades de 22 a 40 anos. Estas pessoas estavam
em boas condições de saúde e não estavam em tratamento médico.

Dosagem
O protocolo deste estudo é aplicar uma solução de SunRox® sobre o
2
antebraço de cada indivíduo (zona de cerca de 1cm)
após exposição
Protocolo
ao UVB (feita por uma lâmpada específica para ultravioleta).
O estudo foi realizado em um grupo de 18 mulheres com boa saúde
Um estudo comparativo com uma solução de TOC, um antioxidante
com idade de 26 a 47 anos e não apresentando qualquer das seguintes geralmente empregado nas formulações cosméticas, foi conduzido em
contra indicações: obesidade, fumante, exposição a agentes tóxicos,
paralelo com o mesmo protocolo.
consumo de antioxidantes, suplementos alimentares, dieta alimentar
Medida
vegetariana.
O tempo de aparição de um eritema será medido com a ajuda de um
espectrofotômetro, valor que está diretamente correlacionado com a
Dosagem
intensidade do eritema. Cada indivíduo foi exposto a uma radiação
Cada indivíduo recebeu 2 cápsulas de 100mg por dia, manhã e final da UVB correspondente ao dobro do limiar mínimo de aparição de um
tarde por 15 dias.
eritema (determinado previamente por cada indivíduo).
Medida
O princípio é medir com a ajuda de um espectrofotômetro o tempo
necessário para provocar um eritema, valor que está diretamente
correlacionado com a intensidade do eritema. As medidas se farão
sobre uma zona de 1 cm2 no antebraço, antes e após a administração.
Cada indivíduo é exposto a uma radiação UVB correspondente ao
dobro do limiar mínimo de aparição de um eritema, determinado
previamente para cada indivíduo.

Resultados
A aplicação cutânea de uma solução deSunRox® dá uma fotoproteção
excelente para a pele.
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Resultados
O consumo de SunRox® permite aumentar a capacidade da pele de se
proteger contra os raios UVB.

800
600
400
200
0

2000
1800
1600

-35%

1400
AUC

SunRox®

SunRox® (por via tópica) diminui em 38% o eritema cutâneo
induzido pelos raios UVB.

Dosagem

1 cápsula de 100mg de manhã e 1 cápsula de 100mg à tarde.
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Características físico-químicas
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SunRox®

Nome do Produto: Extrato de Laranja Vermelha
Nome Botânico: Citrus sinensis L. Osbeck
Aspecto: pó
Cor: roxo claro
Sabor: doce e ácido
Odor: típico da fruta laranja
Solubilidade: insolúvel em água

Componentes fitoquímicos
Composição (%/p/p)
Antocianinas (% UV): 0,5 – 1,5%
Ácidos Hidroxicinâmicos (%): 0,4-1,5%
Flavanonas (%HPLC): 4,5 – 15%
Ácido Ascórbico: 2,5 – 3,5%
SunRox® (por via oral) diminui em 35% o eritema cutâneo
induzido pelos raios UVB.
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