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Conceito inovador da enzimocosmética
no tratamento da oleosidade cutânea

Zymo Clear é um complexo enzimático de origem biotecnológica, com potente ação antioleosidade
e anti-acnéica, composto por duas enzimas - Lipase e Protease - complexadas com maltodextrina e
atividade específica na limpeza profunda da pele.

Controlled Release System
Zymo Clear 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 oleosidade
e da acne
• Lipase: ação específica na metabolização dos lipídios em ácidos graxos
livres e glicerol, reduzindo a oleosidade cutânea.
• Protease: exerce atividade queratolítica removendo células mortas
presentes na epiderme restaurando a barreira natural da pele.

Ação dermatológica
•
•
•
·
·

Permite uma limpeza profunda e eficaz da pele;
Facilita a retirada de células superficiais mortas;
Reequilíbrio da função das glândulas sebáceas;
Reduz a incidência de acne;
Melhora a aparência da pele acnéica e seborréica.

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;
• Maior estabilidade do produto final.
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Pele oleosa
A pele elimina quantidades mínimas porém constantes
de gorduras epidérmicas que irão formar, juntamente
com o suor, uma película que cobre a camada córnea,
contribuindo para sua coesão, lubrificação e proteção.
Quando as glândulas sebáceas produzem mais sebo que o
necessário, a pele torna-se oleosa e este é um problema
que costuma acometer pessoas predispostas
geneticamente. No exame clínico, a observação da zona T
(regiões central da face, nariz, bochechas e queixo),
proporciona a constatação de pele oleosa. Acne e
seborréia são patologias intimamente ligadas à pele
oleosa.
Possuem as seguintes características:
• Pele espessa com poros dilatados (cravos escuros e
claros);
• Aparência oleosa e brilhante;
• Formação de rugas tardias.

Acne
A acne é uma afecção que atinge especificamente os
folículos pilosebáceos. O aparecimento da acne
relaciona-se à hipersecreção de substância sebácea e ao
desenvolvimento das glândulas devido ao estímulo da
secreção andrógena na puberdade, obstruindo o canal
folicular.
O acúmulo de material sebáceo provoca a ruptura das
paredes do saco folicular da derme, causando reações
inflamatórias (pápulas) ou pústulas. Quando o folículo
fica obstruído favorece a ação de bactérias como o
Propionibacterium acnes, que utiliza o sebo como fonte
de alimento.

descamação (em flocos) e acomete 2 a 5% da população,
sendo mais freqüente no sexo masculino. É uma erupção
comum, com o aparecimento de manchas avermelhadas
com escamas amareladas e finas, distribuídas no couro
cabeludo, sobrancelhas, orelhas, parte central da face,
peito e costas, sulco inframamário, umbigo, área genital e
virilhas. O envolvimento ocular também pode ser
observado (blefarite, conjuntivite). É uma causa comum de
caspa.
Causas
Não existe uma causa específica para a seborréia, às vezes
ela ocorre quando o corpo sofre alterações hormonais ou
quando certo tipo de fungo ataca a pele. Pessoas com
doença de Parkinson ou epilepsia estão mais propensas a
apresentarem seborréia. Algumas pessoas com seborréia
não possuem uma quantidade suficiente de certos
componentes do complexo B na sua dieta.
Sintomas
• Descamação da pele do couro cabeludo;
• Formação de pele oleosa atrás dos lobos das orelhas e,
menos freqüente, nas pálpebras;
• Freqüentemente a pele do meio da testa ou dos lados
do nariz está avermelhada, com possível descamação.
Diagnóstico
Geralmente não há necessidade de exames laboratoriais;
embora, em certos casos, pode-se testar a pele quanto à
presença de fungos ou podem ser necessários exames de
sangue.

Enzimas da linha Zymo
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.

Causas
• Alteração hormonal, durante o período da puberdade;
• Produção da secreção sebácea;
• Alteração das células do folículo;
• Ação da bactéria Propionabacterium acnes;
• Inflamação do folículo.

Seborréia
A seborréia, também conhecida como dermatite
seborréica, é um problema na pele que causa a sua
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Função das
protease

enzimas

lipase

e

Lipase: Hidrolisa os lipídeos em ácidos graxos e
glicerol, tornando-os mais solúveis em água,
facilitando a remoção da oleosidade durante a lavagem
facial.
Protease: Quebra as ligações das proteínas
constituintes das células mortas provenientes da
descamação natural da pele em moléculas menores,
facilitando a remoção dessas células mortas durante a
lavagem facial.
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Mecanismo de ação “Controlled
Release System”

mesma área cutânea (meia-face) durante o mesmo
período de tempo.

apresentam as mesmas funções das ciclodextrinas:

Voluntários
Foram selecionados 10 voluntários saudáveis de ambos os
sexos, com idade variando entre 22 e 41 anos, todos com
história negativa de dermatite alérgica de contato e
ausente de outras patologias cutâneas presentemente
ativas.
Solicitou-se aos voluntários que aplicassem os produtos,
um em cada meia-face, durante duas lavagens normais por
dia, durante cinco dias consecutivos, massageando por 20
a 30 segundos. Antes de lavarem a face, cada voluntário
teve lavou as mãos com um detergente padrão, isento de
essência, para remover possíveis substâncias que
influenciariam o ensaio.
Cada avaliação instrumental foi realizada em três áreas
adjacentes no tempo inicial (t0) e após 5 dias de
tratamento (t5), passadas duas horas da última lavagem
facial e o valor médio de três determinações foi calculado.

· Aumento da estabilidade de moléculas

Sebometria cutânea

Maltodextrinas são oligossacarídeos lineares que

hidrossolúveis e lipossolúveis quanto à oxidação,
altas temperaturas entre outros ataques físicos ou
químicos;

Analisada com Sebometer SM 410
(Schwarzhaupt)
Os resultados apresentados na figura 1 demonstram os
valores médios obtidos em t0 e t5 para ambos os produtos.

· Liberação controlada desses princípios ativos,
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Maltodextrinas são carreadores dos princípios ativos,
ligam-se a eles e os liberam através de ligações OH,
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mas sem alterar suas características e propriedades.
Os princípios ativos complexados com maltodextrina
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penetram na pele onde, através de reações químicas,

Formulação teste com Zymo Clear
Formulação base

ação.

Introdução
A eficácia do Zymo Clear foi avaliado para determinar
o efeito de uma formulação de limpeza contendo o
produto-teste na quantidade de oleosidade na
superfície da pele (sebometria cutânea), água contida
no estrato córneo (corneometria cutânea) e pH
epidermal (pH cutâneo) em comparação com uma
fórmula base.
Este teste permite a comparação direta entre dois
produtos aplicados no mesmo voluntário sobre a
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t5
Tempo (dias)

são liberados gradualmente atingindo o seu alvo de

Testes de eficácia “in vivo”

t0

Valores médios obtidos no tempo inicial (t0)
e após 5 dias de tratamento (t5)

Figura 1

Como pode ser visto, a redução da oleosidade cutânea
foi um pouco mais baixa para a formulação contendo
Zymo Clear (formulação teste) indicando que a barreira
lipídica fisiológica foi preservada (figura 1). Desde que
a maioria dos voluntários relataram a observação de
que era necessário uma quantidade menor do produto
teste em comparação com a formulação base para obter
o mesmo efeito detergente, isto pode explicar o
resultado mais baixo de perda lipídica natural com
Zymo Clear.
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Corneometria cutânea

Testes de tolerabilidade cutânea

Analisada com Corneometer CM 820 (Courage
+ Khazaka-Koln, Alemanha)
Os resultados apresentados na figura 2 demonstram os
valores médios obtidos em t0 e t5 para ambos os
produtos.

Voluntários
Utilizaram 20 voluntários saudáveis de ambos os sexos,
entre 21 e 45 anos de idade, todos apresentando quadro
clínico negativo 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%.

Valores corneométricos
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Figura 2

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 de
aplicação, a pele foi limpa para retirar o resíduo do produto
e marcada com caneta dermográfica para facilitar a
observação de possíveis reações.

Como pode ser visto, a formulação base determinou uma
redução moderada do nível de hidratação cutânea,
enquanto que este parâmetro aumentou com a
formulação contendo Zymo Clear (formulação teste).

Avaliação dos resultados
Reações da pele, denominadas eritema, edema,
descamação e vesiculação, foram avaliadas 15 minutos e
24 horas após remoção do emplastro.

20

0

t0

t5
Tempo (dias)

Formulação teste com Zymo Clear
Formulação base
Valores médios obtidos no tempo inicial (t0)
e após 5 dias de tratamento (t5)

pH cutâneo
Analisado com Skin-pH-Meter pH 900 PC
(Courage + Khazaka-Koln, Alemanha)
Os resultados apresentados na figura 3 demonstram os
valores médios obtidos em t0 e t5 para ambos os
produtos.

8

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.

Valores pH

7
6
5
4
3
2
1
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Formulação teste com Zymo Clear
Formulação base
Valores médios obtidos no tempo inicial (t0)
e após 5 dias de tratamento (t5)

Figura 3
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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

Conclusões
Baseando-se nos Índices Médios de Irritação Cutânea
obtidos, o produto testado resultou em NÃO-IRRITANTE.
Além disso, não houve evidências de reações alérgicas.
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Indicações

Sugestões de fórmulas

Zymo Clear é indicado para:
• Limpeza profunda da pele;
• Reequilíbrio da oleosidade natural da pele;
• Redução da acne e seborréia.

Loção de limpeza
Zymo Clear
Zymo Lift
Extrato glicólico de hera
Extrato glicólico de calêndula
Vitasoft®
Loção de limpeza qsp

4,00%
4,00%
6,00%
4,00%
3,00%
100,00g

Gel de limpeza
Zymo Clear
Extrato glicólico de algas marinhas
Alantoína
Extrato glicólico de hamamélis
Pelemol G7A
Gel de limpeza qsp

4,00%
4,00%
3,00%
4,00%
5,00%
100,00g

Espuma de limpeza
Zymo Clear
Proderlan®
Extrato glicólico de hamamélis
Extrato glicólico de camomila
Vitasoft®
Espuma de limpeza qsp

4,00%
2,00%
3,50%
3,00%
4,00%
100,00mL

Loção de limpeza
Zymo Clear
Ácido salicílico
Extrato glicólico de aloe vera
Loção de limpeza qsp

3,50%
3,00%
6,00%
100,00mL

Sabonete cremoso
Zymo Clear
Alfa bisabolol
Extrato glicólico de algas marinhas
Anidrido silício
Sabonete cremoso qsp

4,00%
1,00 %
4,00%
3,00%
100,00g

Sabonete líquido transparente
Zymo Clear
Esferas abrasivas
Proderlan®
Aminoácidos do leite
Sabonete líquido transparente qsp

3,50%
5,00 %
3,00%
3,00%
100,00mL

Aplicações
Zymo Clear pode ser incorporado em formulações
cosméticas destinadas à limpeza facial e redução da
oleosidade:
• Cremes e loções aniônicas;
• Gel de carbopol;
• Espuma de limpeza;
• Sabonete líquido;
• Sabonete cremoso.

Farmacotécnica
• Modo de incorporação em produtos cosmecêuticos:
Zymo Clear 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: pode ser associado com ácido
glicólico, ácido azeláico ou ácido salicílico.
• Incompatibilidades: bases peroladas.
• Concentração usual: 2,0 a 4,0%.
• 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)
Protease: 2 0,1 KPU/kg (Unidade de Protease por
Kilo).
• Solubilidade:
solúvel em água;
insolúvel em óleos vegetais;

Obs.: as fórmulas acima sugeridas são meramente indicativas, devendo
ser prescritas somente por profissionais da área de saúde e ajustadas
conforme o caso clínico. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido
das mesmas.

insolúvel em óleos minerais.
· Armazenamento:
Armazenar na embalagem original bem fechada, em
local seco, fresco e ao abrigo da luz.
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