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Conceito inovador da enzimocosmética
no tratamento da celulite

Zymo Cell é um complexo enzimático de origem biotecnológica, com potente ação
anticelulite, composto por duas enzimas - Lipase e Hialuronidase - complexadas com
maltodextrina e atividade específica na metabolização das gorduras e eliminação de líquidos.

Controlled Release System
Zymo Cell é constituído por um processo biotecnológico inovador onde
as enzimas são complexadas pela maltodextrina que, além de possuir
consideráveis propriedades hidratantes, agrega benefícios como:
• Liberação lenta e controlada dos princípios ativos;
• Maior biodisponibilidade;
• Manter íntegras as moléculas até o local de ação;
• Maximização da eficácia;
• Redução da irritação;
• Melhor estabilidade das enzimas.

Dupla ação no tratamento da celulite
• Lipase: ação específica no metabolismo de triglicerídios,
reduzindo a gordura armazenada.
• Hialuronidase: exerce atividade específica na hidrólise do ácido
hialurônico reduzindo a retenção hídrica tipicamente presente
na celulite.

Ação dermatológica
•
•
•
·

Reduz os nódulos de gordura e conseqüentemente as medidas;
Aumenta a elasticidade da pele;
Melhora a circulação local;
Melhora o aspecto cutâneo.

Segurança
Considerando princípios ativos biotecnológicos, ou seja, enzimas
de origem microbiológica, dificilmente causam processos alérgicos.

Facilidade e praticidade na manipulação
• Possibilidade de associação com a maioria dos ativos disponíveis;
• Alta solubilidade em água facilitando a incorporação no produto;
• Redução do tempo de manipulação;
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Celulite
Também conhecida por lipoesclerose, fibroedemaginóide
ou lipodistrofia gnóide, é uma alteração histológica que
ocorre no tecido subcutâneo onde a microcirculação dos
capilares (pequenos e finos vasos) no tecido adiposo
encontra-se deficiente.

Vasos sanguíneos
Hipoderme
(camada subcutânea de gordura)

Epiderme
Derme

a mais avançados, onde as depressões e saliências estão
acentuadas.
Estágios
• Estágio I: há uma alteração das células do tecido
adiposo, porém a região afetada não apresenta
modificação circulatória e nem nos tecidos de sustentação,
apenas uma dilatação venosa. Não há sinais visíveis na
pele nem dor.
! Estágio II: caracteriza-se por uma alteração circulatória
por compressão das microveias e vasos linfáticos. O sangue
e a linfa, líquido que banha as células, ficam represados e,
conseqüentemente, ocorre um edema intercelular. Também
há um endurecimento do tecido de sustentação e as
irregularidades na pele ficam aparentes, mas ainda não
existe dor.
! Estágio III: a pele apresenta um aspecto casca de
laranja e fica dolorida. A fibrose se instala e a circulação
acaba comprometida. Podem aparecer vasinhos e
microvarizes e uma sensação de peso e cansaço nas pernas.

Camada de reserva de gordura

Camadas de gordura normais
Vasos sanguíneos
Hipoderme
(camada subcutânea de gordura)

Epiderme
Derme

! Estágio IV: é a fase considerada mais grave, com as
fibras mais duras, formação de nódulos e circulação
prejudicada. A pele apresenta depressões e aspecto
acolchoado. As pernas ficam pesadas, inchadas e doloridas
e a sensação de cansaço é freqüente, mesmo sem esforço.
Diagnóstico
A celulite é uma doença facilmente reconhecida pela
textura da pele pois há um endurecimento do tecido de
sustentação e a formação de nódulos, contudo existem
exames diagnósticos específicos, tais como:
videocapilaroscopia por fibra ótica; videotermografia
computadorizada; ultra-som; termografia cutânea;
termometria cutânea; xeroradiografia.

Enzimas da linha Zymo

Camada de reserva de gordura

Celulite
Causas
• Herança genética;
• Sedentarismo;
• Problemas circulatórios;
• Alimentação inadequada;
• Cigarro;
• Álcool;
• Estresse;
• Desequilíbrio hormonal.
Estes fatores determinam várias modificações, como a
compressão dos vasos locais e a projeção do tecido
gorduroso, o que ocasiona as conhecidas ondulações.
A celulite pode-se apresentar desde estágios mais suaves
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Enzimas são proteínas especificamente envolvidas em
reações bioquímicas de todos os organismos e são
consideradas elementos essenciais em todas as funções
biológicas.
Os complexos enzimáticos da linha Zymo foram
desenvolvidos com a mais alta tecnologia e padrões de alta
qualidade pelo laboratório italiano Istituto Ricerche
Applicate, em Milão e possuem eficiência e segurança
elevadas para diversas formulações cosméticas de alto
valor agregado tanto em Skin Care quanto em Hair Care.

Função das
hialuronidase

enzimas

lipase

e

Lipase: Hidrolisa os lipídeos em estruturas menores,
ácidos graxos e glicerol, reduzindo os nódulos de
gordura e facilitando sua eliminação do organismo.
Hialuronidase: enzima que despolimeriza o ácido
hialurônico, substância presente no meio intersticial,
reduzindo a viscosidade do meio intercelular, torna o
tecido mais permeável à dispersão de outras substâncias
promovendo a reabsorção do excesso de líquidos,
diminuindo, assim, os edemas.
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Mecanismo de ação “Controlled
Release System”

O teste foi conduzido in vitro e utilizaram as células préadipócitas 3T3-L1, que são freqüentemente utilizadas nos
testes. As células adiposas são aquelas onde ocorre o
armazenamento de gordura e, portanto, são alvos da
lipase.
Ao meio de cultura adicionou-se lipase nas concentrações
de 0,05U/mL, 0,1U/mL e 0,2U/mL e as células ficaram
incubadas sob condições controladas durante 10 dias,
período em que foi medida a atividade da lipase.
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Maltodextrinas são oligossacarídeos lineares que
apresentam as mesmas funções das ciclodextrinas:
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altas temperaturas entre outros ataques físicos ou
químicos;
· Liberação controlada desses princípios ativos,
mantendo-se, assim, suas doses constantes por um

Conforme pode ser observado no gráfico acima, a atividade
da lipase aumentou aproximadamente o dobro após os 10
dias de incubação.

período de tempo maior do que se estivesse sob a

Testes de eficácia “in vivo”

forma livre.
Maltodextrinas são carreadores dos princípios ativos,
ligam-se a eles e os liberam através de ligações OH,
mas sem alterar suas características e propriedades.
Os princípios ativos complexados com maltodextrina
penetram na pele onde, através de reações químicas,
são liberados gradualmente atingindo o seu alvo de
ação.

Testes de eficácia “in vitro”
Avaliação da lipase
Este estudo foi baseado na hidrólise da trioleína em
monoglicerídeo e duas moléculas de ácido oléico, sendo
esta reação catalizada pela lipase, conforme mostra o
esquema descrito abaixo, produzindo uma diminuição da
turbidida que é medida por UV.

Trioleína + 2 H2O

Lipase

Monoglicerídeo + 2 Ácido Oléico
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Introdução
A eficácia anti-celulítica do Zymo Cell foi realizada in vivo
por meio de técnicas não-invasivas de medição, com as
determinações da elasticidade da pele e da redução das
partes tratadas antes e após a aplicação do produto.
O teste foi realizado comparando-se um creme anti-celulite
padrão e este mesmo creme adicionando-se 5% de Zymo
Cell.
Voluntários
O ensaio foi conduzido com 20 voluntárias femininas, com
idade variando entre 21 e 45 anos, todas com celulite na
fase inicial e ausência de outros componentes patológicos
como obesidade ou deficiência circulatória periférica
severa.
Todas as voluntárias receberam amostras de ambos os
cremes em quantidades suficientes para completar o
ensaio, com as indicações “direito” ou “esquerdo”,
referindo-se à coxa correspondente. Elas foram instruídas a
aplicar os produtos nas áreas incluindo a parte superior de
cada coxa até o joelho, massageando-o até completa
absorção, duas vezes ao dia durante 50 dias. A elasticidade
da pele e a circunferência foram medidas em cada coxa
Facebook.com.br/farmacam
antes da primeira aplicação
(T0) e no final do ensaio (T50).
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Avaliação da elasticidade cutânea
Esta avaliação foi realizada através de um Cutômetro
(instrumento capaz de medir a extensibilidade e a tensão
residual da pele). Uma área reprodutível de 3 cm X 3 cm
foi considerada. À superfície cutânea foi aplicada e
mantida uma pressão negativa constante de 350 mbar
por 5 segundos; após, a pressão foi reequilibrada e a
cútis relaxada (5 segundos), permitindo, assim, retornar
à condição inicial. Na mesma área foram realizados três
ciclos, constituindo, cada ciclo, de pressão/relaxamento
e os resultados quantificados. O valor da elasticidade foi
calculada de acordo com a seguinte fórmula:

Elasticidade = R0 - R1
R0
Sendo: R0 = valor da extensão máxima
R1 = restauração cutânea

Medida da circunferência da coxa
Foi medida através do perímetro máximo da coxa.
Resultados
Os resultados do ensaio estão resumidos na tabela
abaixo:

Creme
Cremepadrão
padrão+ +Zymo
ZymoCell
Cell

Creme
Cremepadrão
padrão

T0T0

T50
T50

T0T0

T50
T50

R0R0

0,36
0,36 0,1
0,1

0,33
0,33 0,1
0,1

0,29
0,29 0,1
0,1

0,33
0,33 0,1
0,1

R1R1

0,02
0,02 0,01
0,01

0,01
0,01 0,009
0,009

0,015
0,015 0,01
0,01

0,02
0,02 0,007
0,007

Elasticidade
Elasticidade

0,93
0,93 0,04
0,04

0,95
0,95 0,04
0,04

0,942
0,942 0,04
0,04

0,935
0,935 0,03
0,03

Circunferência
Circunferênciadadacoxa
coxa

53,9
53,9 2,5
2,5

52,2
52,2 2 2

54,6
54,6 3,3
3,3

53,5
53,5 2,7
2,7

Como pode ser observado, comparando-se o creme anti-celulite padrão, a adição de Zymo Cell determinou uma redução na circunferência da coxa e um
aumento significante da elasticidade, essencialmente devido ao aumento da restauração cutânea, considerando-se que os parâmetros ligados à
elasticidade cutânea permanecem quase constantes durante todo o período de tratamento com o creme padrão.

Testes de tolerabilidade cutânea
Voluntários
Utilizaram 20 voluntários saudáveis, de ambos os sexos,
entre 21 e 45 anos de idade, todos apresentando ficha
clínica negativa para dermatite de contato alérgica e
ausência de outras patologias cutâneas presentemente
ativas.
Preparou-se uma solução aquosa contendo 36,5% do
ativo. O estudo foi conduzido em condições ambientais
padrões, com temperatura e umidade constantes a cada
observação. O produto foi aplicado na superfície palmar
do antebraço após limpeza da área cutânea com solução
alcoólica a 70%. Para facilitar a adesão perfeita do
produto teste na pele, utilizaram materiais não
sensibilizantes, favorecendo ao mesmo tempo a
absorção do produto e o isolamento da área testada.
A amostra foi deixada sobre a pele por 48 horas, durante
o qual foi solicitado aos voluntários manterem seca a
área de aplicação. Ao final do tempo da aplicação, a pele
foi limpa para retirar o resíduo de produto e marcada com
caneta dermográfica para facilitar a observação de
possíveis reações.
Avaliação dos resultados
Reações da pele, denominadas eritema, edema,
descamação e vesiculação, foram avaliadas 15 minutos e
24 horas após remoção do emplastro.
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Cálculo do índice médio de irritação
cutânea e classificação do produto
A pontuação média de cada parâmetro, avaliado pelo
número total de voluntários, foi calculado em ambos os
tempos de observação. A soma dos quatro valores médios
corresponde ao Índice Médio de Irritação Cutânea aos 15
minutos e 24 horas. O produto foi, então, classificado de
acordo com a seguinte modificação à tabela original de
Draize.
Índice médio de
irritação cutânea

Classificação
do produto

< 0,5

Não irritante

0,5 - 2

Fracamente irritante

2-5

Moderadamente irritante

5-8

Fortemente irritante

Resultados e conclusões do patch test
aplicado no ativo Zymo Cell
O resultado obtido nos dois tempos de observação foram:
• Índice Médio de Irritação Cutânea após 15 minutos:
0,35.
• Índice Médio de Irritação Cutânea após 24 horas: 0.
Conclusões
Baseando-se nos Índices Médios de Irritação Cutânea
obtidos, o produto testado resulta em NÃO-IRRITANTE.
Além disso, não houve evidência de reações alérgicas.
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Indicações
Zymo Cell é indicado para:
• Tratamento da celulite;
• Redução de gordura localizada.

Aplicações
Zymo Cell pode ser incorporado em formulações
cosméticas:
• Cremes e loções aniônicas;
• Cremes e loções não-iônicas;
• Gel de Carbopol®;
• Gel não-iônico.

Farmacotécnica
• Modo de incorporação em produtos
cosmecêuticos:
Zymo Cell deve ser pré-disperso
em água deionizada
e adicionado no produto
cosmecêutico à temperatura
abaixo de 40ºC
para evitar degradação, pois é
composto por enzimas.
• Compatibilidades: a associação com cafeína,
extratos de guaraná, hera ou centella asiática
aumentam a sua atividade.
• Concentração usual: 2,0 a 5,0%.
• Faixa do pH de estabilidade: 5,0 a 7,0.

Características físico-químicas
• Aparência: pó.
• Cor: branca.
• Odor: característico.
• Atividade enzimática:
Lipase: 50 3 KLU/kg (Unidade de Lipase por Kilo)
Hialuronidase: 50,000 1,000 IU/kg
• Solubilidade:
Dispersível, sob agitação, em água;
insolúvel em óleos vegetais;
insolúvel em óleos minerais.
· Armazenamento:
Armazenar na embalagem original bem fechada, em
local seco, fresco e ao abrigo da luz.
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Sugestões de fórmulas
Gel redutor
Zymo Cell
5,00% Extrato glicólico de centella asiática
5,00% Gel redutor qsp
100,00g
Creme de massagem
Zymo Cell
5,00% Cafeína
3,00% Asiaticosídeo
2,00% Creme de massagem qsp
100,00g
Creme de massagem
Zymo Cell
5,00% Thiomucase
20000 UTR%
Extrato glicólico de centella asiática
5,00% Creme de massagem qsp
100,00g
Creme de massagem
Zymo Cell
4,00%
Cafeína
3,00%
Extrato glicólico de hera
6,00%
Escina
1,00%
Creme de massagem qsp
Creme de massagem e redutor
Zymo Cell
Thiomucase
UTR%
1,00%
Extrato glicólico de hera
6,00%
Extrato glicólico de centella asiática
Creme de massagem e redutor qsp
Creme redutor
Zymo Cell
4,00%
Cafeína
3,50%
Extrato glicólico de hera
5,50%
Thiomucase
UTR%
Asiaticosídeo
2,00%
Creme redutor qsp

100,00g
4,50%
20000
Escina

5,00%
100,00g

20000

100,00g
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