
Ação dermatológica

Segurança

Facilidade e praticidade na manipulação

• Estimula a produção de fibroblastos;

• Reduz as rugas e as marcas de expressão;

· Aumenta a elasticidade da pele;

· 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 prevenção e redução de rugas

Zymo Wrinkle 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.

• Fosfatase Alcalina: ação específica no aumento do metabolismo 

celular e estímulo da proliferação dos fibroblastos.

Zymo Wrinkle é um complexo enzimático de origem biotecnológica, com potente ação na 

prevenção e redução de rugas, composto por uma enzima - Fosfatase Alcalina - complexadas com 

maltodextrina e atividade específica no estímulo da proliferação dos fibroblastos.
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Rugas

Enzimas da linha Zymo

Função da enzima fosfatase 
alcalina

Mecanismo de ação “Controlled 
Release System”

Modificações dérmicas conforme a faixa 
etária*:

se encontra contraído e por outro lado, estimular ou 

“tonificar” os músculos antagonistas, de modo a restituir a 

Envelhecer é um processo natural, mas que está 

situação de equilíbrio original, resultando numa melhora 

diretamente relacionado com a qualidade de vida à qual o 

do aspecto destas.

organismo foi submetido.

No tecido envelhecido ocorre diminuição de colágeno e 

elastina, substâncias fundamentais da derme, proteínas 

e açúcares, em especial do ácido hialurônico, que 

influenciam no turgor da pele. Estes também apresentam 

alterações bioquímicas, fazendo com que haja uma perda 

de elasticidade e compressibilidade da pele. Devemos 

lembrar que a barreira de proteção contra a radiação 

ultravioleta está extremamente prejudicada, uma vez que 

há uma diminuição no número de melanócitos ativos. A 

diminuição na taxa de renovação celular e reparação de 

diversas formulações cosméticas de alto 

pele elevam o tempo de cicatrização das feridas que pode 

valor agregado tanto em Skin Care quanto em Hair Care.

chegar a duas ou três vezes mais do que o de uma pessoa 

jovem. Assim sendo, a derme envelhecida se torna um 

tecido rígido e inelástico com menor capacidade de 

resposta a estresse ou trauma.

Fosfatase alcalina: enzima de alta especificidade. Possui a 

Estas modificações na estrutura da pele resultam em um 

habilidade de aumentar o metabolismo celular e estimular 

problema inestético, as rugas.

a proliferação fibroblástica sendo considerado agente 

redutor de micro-rugas.

• Dobras e rugas gravitacionais (ptose);

• Rugas finas;

• Rugas de expressão.

As rugas de expressão são denominadas também de rugas 

dinâmicas, pois são decorrentes da mímica facial, 

aparecendo com o movimento. Com a fadiga das 

estruturas da pele, em decorrência de movimentos faciais 

repetitivos, surgem então as rugas estáticas, que 

aparecem mesmo na ausência de movimento.

Certos músculos ou grupos musculares se encarregam de 

realizar uma determinada ação - músculos agonistas  -

enquanto que um outro músculo ou grupo - músculos 

antagonistas - distendem-se de modo a possibilitar a 

contração dos primeiros. Os efeitos que a contração dos

músculos faciais ou da mímica produzem são de tipo

ativo, dinâmicos. Quando há rugas, ocorre que um grupo 

muscular está contraído e outro relaxado, sendo 

necessário por um lado relaxar ou “sedar” o músculo que 

Tipos

 

 

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 

Conceito inovador da enzimocosmética 
na prevenção e redução de rugas

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.

*Fonte adaptada: GUIRRO e GUIRRO, 2002.

20 aos 25 anos

45 aos 55 anos

Acima dos 55 anos

Ocorrem principalmente as linhas orbiculares 

visualizadas em expressão facial.

Aparecem rugas periorbiculares, frontais e glabelares, 

uma acentuação do sulco nasogeniano, pregas 

transversais na região do pescoço e formação de 

bolsas gordurosas nas pálpebras inferiores.

Há acentuação de rugas e pregas, atenuação da 

eminência malar, depressão do sulco nasolabial e 

ptose facial.
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Tempo

O U (controle)

Concentração de Fosfatase Alcalina

o 3

N  células x 10

% de controle ---------

---------

524   38

783   50

0,3 U

162

155

1214   756

849   44

3 U

171

166

1301   50

895   32

1 U

169

163

1280   79

886   39

5 U

171

167

1310   45

897   51

o 3

N  células x 10

% de controle

48 horas

72 horas

0,1 U

139

137

1073   48

728   61

Tabela 2

Testes de eficácia
Introdução

Condições sub-ótimas

Os fibroblastos foram examinados após 72 horas da 

contagem de células em confluência em cada placa de 

Petri. Os resultados obtidos estão registrados na tabela 1.

O método está baseado na observação da proliferação de 

fibroblastos quando estas células são cultivadas na 

presença de fatores de crescimento em concentrações 

normais ou sub-ótimas. A avaliação é realizada através 

da contagem do número total de células obtidas na 

presença do produto teste comparado aos controles.

Utilizaram fibroblastos da linha L929 (ATCC, CCL1) 

cultivados em meio de cultura apropriado e em condições 

controladas. 

Após proliferação celular, os fibroblastos da 

monocamada celular foram separados e inoculados no 

interior de novos frascos de cultura. Quando uma 

quantidade suficiente de células estava disponível, 

foram disseminadas por tripsinação, centrifugadas, 

ressuspensas em meio de cultura contendo concentração 

normal ou sub-ótima de soro acrescido de produto teste. 

Em ambas as condições experimentais, normal ou sub-

O experimento simulou o comportamento de fibroblastos 

ótima, o meio correspondente, mas sem o produto teste, 

em uma pele emboprecida de nutrientes e fatores de 

foi usado para controle.

crescimento. As células foram cultivadas sob 

Amostras em triplicata de cada condição foi preparada 

concentrações ótimas de meio de cultura, mas reduzido 

e incubada a 37ºC.

para 2,5% e adicionado de 0,1U, 0,3U, 1U, 3U e 5U de 

Fosfatase Alcalina.

O crescimento dos fibroblastos foi avaliado após 48 e 72 

O experimento simulou o comportamento dos 

horas através da contagem do número total de células em 
fibroblastos em uma pele normal saudável. As células 

foram cultivadas sob concentrações ótimas de meio de cada placa de Petri dispersados por tripsinação e 

cultura e adicionado de 5U de Fosfatase Alcalina. 
registrados na tabela 2 e figura 1.

Condições normais

www.gerbras.com.br

Controle

Fosfatase

Alcalina

1 684 675

2 631 740

3

Média

% de controle

706

674

-------

710

708

105

3

Número de células (x 10 )

Cultura

Tabela 1

Proliferação celular induzida por diferentes

concentrações de Fosfatase Alcalina

O U

0,3 U

0,1 U

1 U

3 U

5 U

0

200
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1400
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1
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Figura 1

Resultados

Os valores evidenciam que não ocorreu proliferação de 

fibroblastos quando a cultura em condições ótimas foi 

utilizada. Ao contrário, quando nutrientes e fatores de 

crescimento estavam limitados, a Fosfatase Alcalina 

estava prontamente apta a satisfazer as necessidades 

celulares, estimulando a proliferação celular em 48 e 72 

horas. Em ambos os casos, as células mantiveram sua 

morfologia normal na presença do produto teste.

Conceito inovador da enzimocosmética 
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Conceito inovador da enzimocosmética 
na prevenção e redução de rugas

Atividade na biossíntese de 
proteínas
Princípio do método Cálculo do índice médio de irritação 

cutânea e classificação do produto

Procedimento experimental

Resultados e conclusões do patch test 
aplicado no ativo Zymo Wrinkle

Resultados

Testes de tolerabilidade cutânea
Voluntários

descamação e vesiculação, foram avaliadas 15 minutos e 

24 horas após a remoção do emplastro.

O método está baseado na incorporação de um 

aminoácido marcado não-radioativo no interior de 

A pontuação média de cada parâmetro, avaliado pelo 

proteínas sintetizadas por cultura de fibroblastos na 

número total de voluntários, foi calculado em ambos os 

ausência e na presença de Fosfatase Alcalina. 

tempos de observação. A soma dos quatro valores médios 

A avaliação realizou-se pela quantificação, por 

corresponde ao Índice Médio de Irritação Cutânea aos 15 

espectrômetro de massa, de proteínas marcadas na 

minutos e 24 horas. O produto foi, então, classificado de 

presença de produto teste comparado aos controles.

acordo com a seguinte modificação à tabela original de 

Draize.

Fibroblastos, tratados como no teste de proliferação 

celular sob condições ótimas, foram cultivados em 

subconfluência em placas de Petri.

13

O meio de cultura acrescido de C-metionina foi utilizado 

como controle e o mesmo meio de cultura acrescido de 

13

C-metionina e 3mU Fosfatase Alcalina foi utilizado 

para avaliação do produto teste.

As amostras em triplicata de cada condição foi preparada 

e incubada a 37ºC por 72 horas.

No final da incubação, a metionina marcada em excesso 

foi removida através de lavagem das células.

As células foram lisadas e expostas à precipitação de 

proteínas.

A fração de proteínas foi separada do sobrenadante por 

centrifugação e analisada por espectrômetro de massa.

Os resultados das amostras incubadas com Fosfatase 

Alcalina e controles seguem abaixo:

Como pode ser observado, a Fosfatase Alcalina estava 

apta a estimular a síntese de proteínas, determinando 

um aumento de 16% comparado ao controle.

 

Este teste foi realizado com 20 voluntários saudáveis de 

ambos os sexos, entre 21 e 45 anos de idade e nenhum 

apresentando qualquer patologia cutânea. O produto 

teste foi aplicado na superfície palmar do antebraço de 

cada voluntário e deixado sobre a pele por 48 horas. Após 

esse período, 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,  

Controle

Fosfatase

Alcalina

13,02 15,36

-------- 117

% de controle

Cálculo da pontuação média de cada parâmetro nos 

dois tempos de observação (15 minutos a 24 horas)

Pontuação (média)Eritema

Reação cutânea após 15 minutos 0,05

Reação cutânea após 24 horas 0

Pontuação (média)Edema

Reação cutânea após 15 minutos 0,15

Reação cutânea após 24 horas 0

Pontuação (média)Descamação

Reação cutânea após 15 minutos 0,1

Reação cutânea após 24 horas 0

Pontuação (média)Vesiculação

Reação cutânea após 15 minutos 0,05

Reação cutânea após 24 horas 0

As somas das pontuações médias obtidas 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

Baseando-se nos Índices Médios de Irritação Cutânea 

obtidos, o produto testado resulta em NÃO-IRRITANTE.

Além disso, não houve evidência de reações alérgicas.

Conclusões

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

Conceito inovador da enzimocosmética 
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Indicações Sugestões de fórmulas
Creme nutritivo noturno
Zymo Wrinkle

Zymo Lift

Aplicações

Loção anti-aging
Zymo Wrinkle

®

Colastil  

Farmacotécnica
Gel - creme anti-aging
Zymo Wrinkle

Serum anti-aging
Zymo Wrinkle

®

Vitasoft

®

Colastil  

Características físico-químicas
• para aplicação ao redor dos olhos

Serum rejuvenescedor
Zymo Wrinkle

®

Plantmarin

• para aplicação ao redor dos olhos

Loção hidratante
Zymo Wrinkle

®

Plantmarin

Referências bibliográficas

Zymo Wrinkle é indicado para:

5,00% 

• Estimular a produção de fibroblastos;

4,00% 

• Prevenir e reduzir rugas e marcas de expressão.

Vitamina A                                               100000UI

Vitamina E 0,50%

Creme nutritivo noturno qsp 100,00g

5,00% 

Óleo de girassol   3,00%

 qsp   100,00g

• Modo de incorporação em produtos cosmecêuticos:          

4,50% 
Zymo Wrinkle deve ser pré-disperso em água               

Coenzima Q-10                                    5,00%

deionizada e adicionado no produto cosmecêutico à     

Extratos de algas marinhas                              4,50%

temperatura abaixo de 40ºC para evitar degradação,      

Gel - creme qsp                                  100,00g

pois é  composto por enzimas.

• Concentração usual: 1,0 a 5,0%.

5,00%

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

4,00%

Serum qsp 0,00g

• Aparência: pó.

• Cor: branca.

5,00%
• Odor: característico.

Colágeno 4,50%

• Atividade enzimática:

Elastina                                    4,50%

Fosfatase alcalina: 282,000 IU/kg   5000 IU/kg.

1,00% 

• Solubilidade:

Serum qsp                                                100,00g

solúvel em água;

insolúvel em óleos vegetais;

insolúvel em óleos minerais.

5,00%

· Armazenamento:

Alantoína 2,00%

Armazenar na embalagem original bem fechada, em     

Extrato glicólico de aloe vera                           3,00%

local seco, fresco e ao abrigo da luz.

1,00% 

Loção hidratante qsp 100,00g

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.dermatologia.net

5. http://www.naturale.med.br/botox3.htm

6. http://www.bhservico.com.br/rugas.htm

7. http://www.saudeparavoce.com.br/acne

Zymo Wrinkle pode ser incorporado em formulações 

cosméticas com ação anti-envelhecimento:

• Cremes e loções aniônicas;

• Cremes e loções não-iônicas.

0,50%

Loção não-iônica

1,00%

                 5
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