
Ação dermatológica

Segurança

Facilidade e praticidade na manipulação

• Remove a camada superficial da pele;

• Estimula a produção de novas células epidérmicas;

· Previne e reduz as rugas e marcas de expressão;

· Melhora o aspecto cutâneo.

Considerando princípios ativos biotecnológicos, ou seja, enzimas 

de origem microbiológica, dificilmente causam processos alérgicos.

• 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. 

Controlled Release System

Ação na renovação celular 

Zymo Lift 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.

• Protease: exerce atividade queratolítica removendo células mortas 

presentes na epiderme, restaurando a barreira natural da pele.

Zymo Lift é um complexo enzimático de origem biotecnológica, com potente ação esfoliante, 

composto por uma enzima - Protease - complexada com maltodextrina e atividade específica na 

renovação celular.
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Esfoliação e peeling químico
Esfoliação

Peelings químicos

Enzimas da linha Zymo

· Peelings médios: provocam descamação mais espessa e 

escura, necessitando de 7 a 15 dias para recuperação 

porém são mais indicados quando a pele já apresenta 

A esfoliação é um procedimento de limpeza da pele que 

asperezas como as ceratoses (lesões pré-cancerosas) e 

visa a retirada da sua camada superficial e acelerar a 

rugas mais pronunciadas. Renovem a camada superficial da 

renovação celular. Há meios mecânicos e químicos de 

pele, clareando manchas e diminuindo alterações 

fazê-la:

superficiais como rugas, algumas cicatrizes de acne e as 

ceratoses.· Mecânica: são usados cremes abrasivos com 

microesferas que lhes conferem uma textura semelhante 

à de areia. Indicados para as peles normais ou oleosas e 

devem ser aplicados no máximo uma vez por semana.

· Química: é produzida pela aplicação de agentes 

químicos sobre a pele, os quais irão provocar uma 

destruição controlada da camada córnea velha, estimular 

crescimento epidermal e dispersar a melanina na camada 

basal da epiderme. Pode ser feita todos os dias, desde 

que as concentrações das substâncias ativas sejam 

baixas. Além de estimular a produção de colágeno e 

melhorar a circulação local, a esfoliação química reduz as 

manchas da pele.

· Peeling profundo: é bem mais agressivo que os demais, 

São procedimentos médicos nos quais podem ser 

só pode ser realizado sob sedação, devido à dor durante o 

utilizados diversos tipos de substâncias de acordo com o 

procedimento, provoca a formação de muitas crostas 

resultado que se deseja obter e com a profundidade que 

exigindo o uso de curativos e a recuperação pode durar até 

se deseja atingir. Podem ser superficiais, médios e 

um mês. No entanto, os resultados são muito bons, com 

profundos, sendo os resultados mais aparentes quando 

renovação importante da pele e diminuição até mesmo de 

mais profundos, assim como aumentam também os riscos rugas profundas como as encontradas ao redor da boca e 

dos olhos. 

e o desconforto durante o peeling e o pós-peeling.

Para se realizar um peeling químico, a pele deve ser 

preparada previamente, com antecedência de 15 a 30 dias e 

depois receber um tratamento pós-peeling. 

Estes cuidados permitem a obtenção de melhores 

resultados, além de ajudar a evitar possíveis efeitos 

indesejáveis, como pigmentação ou queimaduras, que 

podem acontecer mesmo quando todos os cuidados são 

tomados.

· Peelings combinados: neste tratamento são utilizados 

tipos diferentes de técnicas ou substâncias em uma mesma 

sessão, podendo se obter um aproveitamento melhor e uma 

ação mais eficiente sem aprofundar o tipo de peeling.

· Peelings superficiais: realizados em pequenos 

intervalos, provoca descamação fina que não chega a 

atrapalhar o dia-a-dia, sendo possível a pessoa voltar à 

sua atividade normal no dia seguinte. Melhoram a textura 

da pele, clareiam manchas e atenuam rugas finas, além 

de estimular a renovação do colágeno que dá melhor 
diversas formulações cosméticas de alto 

firmeza à pele. São completamente indolores. valor agregado tanto em Skin Care quanto em Hair Care.

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 
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Testes de eficácia “in vivo”
Introdução

Voluntários

O método está baseado na técnica do cloreto de dansila 

(Ridge et al., 1988). Introduzido por Jansen et al. 

(1974), este método tem sido amplamente utilizado 

para determinar o grau de descamação do estrato 

córneo. A avaliação é realizada monitorando-se o 

desaparecimento gradual na pele da marca fluorescente 

produzida previamente pelo cloreto de dansila, após 

aplicação dproduto teste, correspondendo à renovação 

celular. O objetivo deste estudo foi comparar o efeito da 

renovação celular do ácido glicólico livre (AG) e Zymo 

Lift nas concentrações de 5%, 10% e 15% em solução-

tampão a pH 3,5.

O ensaio foi conduzido com 30 voluntários de ambos 

os sexos, com idade variando entre 28 e 47 anos. Os 

voluntários foram divididos em 3 grupos de 10, sendo 

um grupo para cada uma das 3 diferentes 

concentrações. Preparou-se uma suspensão de 5% de 

cloreto de dansila em vaselina líquida e aplicada em 

emplastos sobre duas áreas das superfícies palmares 

de cada antebraço de todos os voluntários. Após 24 

horas, os emplastos foram removidos, a superfície 

cutânea foi limpa para retirar o excesso de suspensão 

e a fluorescência verificada em lâmpada de quartzo. 

A aplicação das amostras foram testadas após o 

tratamento com cloreto de dansila. Das quatro áreas 

avaliadas de cada voluntário, a primeira foi tratada 

duas vezes ao dia com a solução-tampão simples, a 

segunda com a solução de AG (ácido glicólico) em 

concentrações específicas, a terceira com a solução 

de Zymo Lift nas mesmas concentrações e a quarta foi 

utlizada como controle, sem nenhum produto 

aplicado.

O grau de fluorescência, correspondendo à renovação 

celular, foi classificada de acordo com uma escala 

arbitrária de 0 a 8, onde 8 corresponde à 

fluorescência mais fortemente obtida após a 

coloração com cloreto de dansila, enquanto que 0 

corresponde à ausência de fluorescência.

O grau de desaparecimento da marca fluorescente 

correspondendo à renovação celular foi monitorada 

diariamente. 

O tratamento foi mantido até o desaparecimento da 

f l uo r e s cênc i a (pon tuação=0) .  No  f i na l do  

tratamento, o tempo de renovação obtido de cada 

produto a diferentes concentrações foi anotado e a 

média dos valores, registrados na tabela abaixo, foi 

calculada. 

 

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.

Mecanismo de ação “Controlled 
Release System”

Função da enzima protease
Protease: esta classe de enzima é responsável pela 

quebra das proteínas constituintes das células mortas 

provenientes da descamação natural da pele em 

estruturas menores, promovendo a remoção dessas 

células mortas.
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Avaliação dos resultados

Cálculo do índice médio de irritação cutânea e 

classificação do produto

Testes de tolerabilidade cutânea
Voluntários

Conclusões

sensibilizantes, favorecendo ao mesmo tempo a absorção 

do produto e o isolamento da área testada. 

A amostra foi coberta com emplastro sobre a pele por 48 

horas, durante o qual foi solicitado aos voluntários 

manterem seca a área de aplicação. Ao final do tempo 

estabelecido, a pele foi limpa para retirar o resíduo de 

produto e marcada com caneta dermográfica para facilitar 

a observação de possíveis reações.

Reações da pele, denominadas eritema, edema, 

descamação e vesiculação, foram avaliadas 15 minutos e 

24 horas após remoção do emplastro.

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.

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 

Baseando-se nos Índices Médios de Irritação Cutânea do antebraço após limpeza da área cutânea com solução 

alcoólica a 70%. Para facilitar a adesão perfeita do obtidos, o produto testado resultou em não-irritante. 

produto teste na pele, utilizaram materiais não Além disso, não houve evidências de reações alérgicas.

Figura 1

Tempo médio da renovação celular dos 

produtos comparados em diferentes concentrações

Sem tratamento

AG (ácido glicólico) em solução-tampão

Solução-tampão simples

Zymo Lift em solução-tampão
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 Avaliação efetuada com o menor número de voluntários devido ao aparecimento 

*

de irritação cutânea em 3 voluntários, que foram afastados

*Obs.: é importante mencionar que para o AG concentração de 15% em solução-tampão, a média dos valores do tempo de renovação celular foi obtida 

através do cálculo de 7 voluntários, pois o tratamento foi suspenso para 3 voluntários que, após 8 a 10 dias, mostraram claros sinais de irritação cutânea.

Os resultados registrados na figura 1 demonstram que a aplicação de ácido glicólico (AG) e Zymo Lift determinaram uma aceleração no processo de 

renovação celular, que intensificou com o aumentou da concentração.

Concentração

(%)

Sem tratamento

Tempo médio de renovação celular (dias)

Solução-tampão

simples

AG em

solução-tampão

Zymo Lift em

solução-tampão

5 15 16 13 14

10 17 15 12 12

15 16 15 10* 12

Índice médio de

irritação cutânea

< 
0,5 Não irritante

0,5 - 2 Fracamente irritante

2 - 5 Moderadamente irritante

5 - 8 Fortemente irritante

Classificação

do produto
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Indicações Sugestões de fórmulas
Loção hidratante e regeneradora
Zymo Lift

®Vitasoft

Aplicações
Creme nutritivo anti-rugas
Zymo Lift

®Colastil  

Farmacotécnica Loção Nutritiva
Zymo Lift

®Plantmarin
®Proderlan

Loção hidratante
Zymo Lift

®Vitasoft
Características físico-químicas

Loção anti-aging
Zymo Lift

®Colastil  

Loção nutritiva anti-aging
Zymo Lift

®Colastil   
®Proderlan

Referências bibliográficas

Zymo Lift é indicado para:

5,00% 
• Esfoliação da pele;

• Estimular a renovação celular;
3,50% 

• Prevenir e reduzir rugas e marcas de expressão.

Alfa bisabolol 0,50% 

Loção não-iônica qsp 100,00g

Zymo Lift pode ser incorporado em formulações 

4,50% 

cosméticas destinadas à esfoliação da pele e peeling 

Vitamina A   50000UI

químico:

Vitamina E oleosa 0,50% 

• Cremes e loções aniônicas;

• Cremes e loções não-iônicas.

 qsp   100,00g

• Modo de incorporação em produtos cosmecêuticos:          5,00%

Zymo Lift deve ser pré-disperso em água deionizada e             1,00% 

adicionado no produto cosmecêutico à temperatura                  
3,50% 

abaixo de 40ºC para evitar degradação, pois é              
Extrato glicólico de aloe vera 3,00%

composto por enzimas.
                                  100,00g

• Incompatibilidades: gel não -iônico.

• Concentração usual: 2,0 a 4,0%.

4,00%

• Faixa do pH de estabilidade: 5,0 a 7,0.

Extrato glicólico de girassol 3,00%

3,00%

Loção não-iônica qsp 100,00g

• Aparência: pó.

• Cor: branca.

5,00%

• Odor: característico.

Ácido kójico 3,00% 

• Atividade enzimática:
 Protease: 4  0,2 KPU/kg (Unidade de Protease por           

 qsp 100,00g

Kilo).

• Solubilidade:
5,00%

solúvel em água;

insolúvel em óleos vegetais;

3,00%
insolúvel em óleos minerais.

Loção nutritiva qsp 100,00g· Armazenamento:
Armazenar na embalagem original bem fechada, em              

local seco, fresco e ao abrigo da luz.

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.

1. I.R.A.  Istituto Ricerche Applicate 

2. Lehninger; PRINCíPIOS DE BIOQUíMICA; Ed. Sarvier

3. Guyton & Hall; TRATADO DE FISIOLOGIA MéDICA; Ed. Guanabara 

Koogan; 10ª edição 

4. http://www.medicallfarmacia.com.br

5. http://www.dermatologia.net

6. http://www.dermatologia.net/neo/base/estetica/est_peel.htm

    

 

 

 

   

      

1,00%

Creme nutritivo

Loção nutritiva qsp   

0,50% 

Loção base

1,00%

                

Conceito inovador da enzimocosmética 
na renovação celular

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 

                                                                  

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           

                                                                                       

                                                                                    

                                                               

Facebook.com.br/farmacam

Instagram.com.br/farmacam

vendas@farmacam.com.br 

whatsapp (21) 98493-7033 

www.farmacam.com.br 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6



