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Conceito inovador da enzimocosmética
no tratamento da oleosidade capilar

Zymo Hair é um complexo enzimático de origem biotecnológica, com potente ação higienizadora,
composto por três enzimas - Lipase, Protease e Amilase - complexadas com maltodextrina e
atividade específica na redução da oleosidade e da seborréia capilar.

Controlled Release System
Zymo Hair 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.

Tripla ação no tratamento dos cabelos
• Lipase: ação específica no metabolismo de triglicerídios,
reduzindo a oleosidade capilar.
• Protease: ação específica no metabolismo de proteínas,
reduzindo a queratina morta.
• Amilase: ação nos metabólitos ativos de microorganismos
patogênicos presentes no couro cabeludo.

Ação dermatológica
• Permite uma limpeza profunda e eficaz dos cabelos;
• Reequilíbrio da função das glândulas sebáceas;
• Reduz a incidência de seborréia;
• Melhora a aparência dos cabelos.

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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Conceito inovador da enzimocosmética
no tratamento da oleosidade capilar

Cabelos oleosos e seborréia
Estrutura do cabelo
Cada cabelo, por mais fino que pareça, é constituído por
três camadas:
1. Camada externa ou cutícula: constituída por
pequenas escamas sobrepostas e que o protege;
2. Camada média ou córtex: constituída por células
compridas e estreitas que confere elasticidade e cor ao
cabelo;
3. Camada interior ou medula: um tecido esponjoso
que lhe dá estrutura.
Parte do cabelo está escondida debaixo da pele, a raiz,
que constitui a zona viva da estrutura capilar. É pela raiz
que os nutrientes são assimilados e é a partir dela que
ocorre o crescimento do cabelo. Formam-se células que
crescem, morrem e endurecem dando origem a um
filamento que é continuamente empurrado para o
exterior. A este filamento chama-se haste e forma a parte
visível do cabelo. Junto à raiz existe uma pequena
glândula sebácea que segrega continuamente uma
substância graxa que protege o cabelo. Quando a
quantidade de substância graxa produzida é excessiva, o
cabelo fica oleoso e se for insuficiente, torna-se seco e
quebradiço.

Cabelos oleosos
A oleosidade nos cabelos não é uma doença. O organismo
produz continuamente substâncias graxas para proteger
os cabelos e é fundamental à saúde do mesmo. No
entanto, por vezes, a quantidade de substâncias graxas
produzidas tornam-se excessivas e pode dar origem ao
aparecimento de seborréia.
O cabelo oleoso é muito comum na adolescência devido à
ativação dos hormônios sexuais. Pode também aparecer
seborréia temporária em conseqüência de um
desequilíbrio nervoso, de infecções no couro cabeludo ou
de desarranjos hormonais. O stress e a exposição a
ambientes poluídos podem aumentar em muito a
oleosidade do cabelo. O uso de um shampoo irritante
para o couro cabeludo e de tintas pode agredir o couro
cabeludo provocando um aumento da oleosidade.
É muito importante usar um shampoo suave e de
qualidade que não deixe resíduos no couro cabeludo.

Seborréia
A seborréia, também conhecida como dermatite
seborréica, é um problema na pele que causa a sua
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 c om escamas amarel adas e finas,
distribuídas no couro cabeludo, sobrancelhas, orelhas,
parte central da face, peito e costas, sulco inframamário,
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umbigo, área genital e virilhas. O envolvimento ocular
também pode ser observado (blefarite, conjuntivite).
É 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 têm 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.

Função das enzimas
protease e amilase

lipase,

Lipase: enzima pertencente à classe das hidrolases.
Hidrolisa os lipídeos em ácidos graxos e glicerol, tornandoos mais solúveis em água, facilitando a remoção da
oleosidade durante a lavagem capilar.
Protease: enzima também pertencente à classe das
hidrolases. 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 capilar.
Amilase: rompe as ligações dos polissacarídeos
provenientes de metabólitos ativos de microorganismos
patogênicos em estruturas menores, tornando essas
sujidades solúveis e mais fáceis de removê-las.
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Mecanismo de ação “Controlled
Release System”

• 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).
Amilase: 30 2 KAU/kg (Unidade de Amilase por Kilo).
• Solubilidade:
Solúvel 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.

Sugestões de fórmulas
Maltodextrinas são oligossacarídeos lineares que
apresentam as mesmas funções das ciclodextrinas:
· Aumento da estabilidade de moléculas
hidrossolúveis e lipossolúveis quanto à oxidação,
altas temperaturas entre outros ataques físicos ou
químicos;
· Liberação controlada desses princípios ativos,
mantendo-se, assim, suas doses constantes por um
período de tempo maior do que se estivesse sob a
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.

Indicações
Zymo Hair é indicado para:
• Limpeza profunda dos cabelos;
• Reequilíbrio da oleosidade natural do couro cabeludo;
• Redução da seborréia.

Aplicações
Zymo Hair pode ser incorporado em shampoos
transparentes destinadas à limpeza capilar para remoção
de resíduos e para redução da oleosidade e seborréia.

Farmacotécnica
• Modo de incorporação em produtos cosmecêuticos:
Zymo Hair 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: compatível com shampoos
transparentes.
• 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.
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Shampoo anti-resíduo
Zymo Hair
Shampoo anti-resíduo qsp

4,00%
100,00mL

Shampoo para cabelos sensíveis
Zymo Hair
Aminoácidos do leite
Vitahair®
Shampoo para cabelos sensíveis qsp

4,00%
3,00%
3,00%
100,00mL

Shampoo anti-seborréico
Zymo Hair
Extrato glicólico de Hamamélis
Igarsan
Shampoo anti-seborréico qsp

4,00%
3,00%
0,10%
100,00mL

Shampoo para cabelos danificados
Zymo Hair
Vitahair®
Proderlan®
Shampoo para cabelos danificados qsp

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

Shampoo para cabelos danificados e sensíveis
3,50%
Zymo Hair
Aminoácidos
da
seda
2,00%
3,00%
Vitasoft®
3,00%
Proderlan®
Sh. cabelos danificados e sensíveis qsp
100,00mL
Shampoo anti-seborréico
Zymo Hair
Ácido salicílico
Alantoína
Igarsan
Shampoo anti-seborréico qsp

4,00%
1,00%
0,20%
0,10%
100,00mL

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.
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