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PELE NOSSO MAIOR ÓRGÃO QUE ESTA CONECTADO 
COM O MUNDO & EXPRESSA AS EMOÇÕES



CROSS TALK CELULAR 
ENTRE MICROAMBIENTE 
DA PELE E INFLAMAÇÃO

Lee YI, Choi S, Roh WS, Lee JH, Kim TG. Cellular Senescence and Inflammaging in the
Skin Microenvironment. Int J Mol Sci. 2021 Apr 8;22(8):3849. doi: 10.3390/ijms22083849. 
PMID: 33917737; PMCID: PMC8068194.



EQUILÍBRIO E PROTEÇÃO DO MICROBIOMA DA PELE, 

COM PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS E PÓS-BIÓTICOS

https://cosmeticinnovation.com.br/equilibrio-e-protecao-do-microbioma-da-pele-serao-imperativos/



VISÃO DO CONSUMIDOR

Uma pesquisa recente com 5,7 mil mulheres nos Estados Unidos, realizada pela TBC

(The Benchmarking Company), mostrou que 55% delas acreditam que os produtos

para a pele criados sinteticamente podem ser tão bons quanto os orgânicos ou

naturais e mais de 50% manifestaram interesse em usar novos ingredientes de

cuidados com a pele, como CBD e alternativas ao retinol. Ao serem questionadas

sobre os motivos pelos quais optariam por cosméticos personalizados, 65% das

mulheres disseram que desejavam produtos que correspondessem exatamente ao

microbioma/DNA de sua pele.

A pesquisa também revelou que 87% das mulheres consideravam o conceito de

cuidados com a pele com probióticos atraente e a maioria disse entender os

benefícios dos produtos para cuidados com a pele com prebióticos. Três quartos

das mulheres acreditavam que os prebióticos equilibram o pH da pele e 67% disseram

que eles matam bactérias na pele que levam a manchas e acne.

https://cosmeticinnovation.com.br/equilibrio-e-protecao-do-microbioma-da-pele-serao-imperativos/



SINERGIA DA BASE COSMÉTICA + ATIVOS + PELE



POR QUE A ESCOLHA DO VEÍCULO É 
IMPORTANTE PARA A ADESÃO DO 
PACIENTE AO TRATAMENTO E OS 

RESULTADOS?

1. Se for escolhido um veículo
adequado que aumente a 
permeação através do estrato
córneo dos ativos isso será
fundamental para resultados mais
efetivos;

2. O sensorial fará com que o paciente
tenha uma maior adesão ao
tratamento, sempre respeitando o 
tipo de pele e necessidade do 
paciente;

3. Dois pontos chaves nos veículos: 
dermocompatibilidade e 
tolerabilidade;



A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DE 
UMA BASE COSMÉTICA

As bases cosméticas são carreadores que tem a função de garantir a entrega dos
ativo no local de ação em quantidade adequada. E também possuem a função de
restabelecer a função de barreira cutânea, por isto a dermocompatibilidade se torna
fundamental para um bom resultado

Possuem papel fundamental nos produtos: 
• Absorção 
• Tolerância 
• Biodisponibilidade
• Ação 
• Potência 



OVERVIEW DOS PRINCIPAIS FATORES 
QUE INFLUENCIAM A PELE

Dąbrowska AK, Spano F, Derler S, Adlhart C, Spencer ND, Rossi RM. The relationship between skin function, barrier

properties, and body-dependent factors. Skin Res Technol. 2018 May;24(2):165-174. doi: 10.1111/srt.12424



FATORES QUE INFLUENCIAM A 
HIDRATAÇÃO DA PELE

Dąbrowska AK, Spano F, Derler S, Adlhart C, Spencer ND, Rossi RM. The relationship between skin function, barrier

properties, and body-dependent factors. Skin Res Technol. 2018 May;24(2):165-174. doi: 10.1111/srt.12424



FATORES QUE INFLUENCIAM A 
PERMEABILIDADE DA PELE

DąbrowskaAK, Spano F, Derler S, Adlhart C, Spencer ND, Rossi RM. The relationship between skin function, barrier properties, and body-
dependent factors. Skin Res Technol. 2018 May;24(2):165-174. doi: 10.1111/srt.12424



XENOBIÓTICOS, DISRUPTORES DE BARREIRA CUTÂNEA



RECEPTORES XENOBIÓTICOS E
A DERMATITE ATÓPICA

Minzaghi et al. Xenobiotic Receptors and Their Mates in Atopic Dermatitis. Int J Mol Sci. 2019 Aug 29;20(17):4234. doi: 10.3390/ijms20174234. 

A dermatite atópica (DA) é a doença inflamatória da pele mais comum em todo o mundo. É uma doença 
cutânea crônica, recidivante e pruriginosa que resulta de anormalidades da barreira epidérmica e 
desregulação imunológica, ambas moduladas por fatores ambientais. A DA está fortemente associada à 
asma e rinite alérgica na chamada 'marcha atópica'. Os receptores xenobióticos e seus companheiros 
são fatores de transcrição ativados por ligantes expressos na pele, onde controlam as vias de 
desintoxicação celular. Além disso, regulam a expressão de genes em vias envolvidas na DA em células 
epiteliais e células imunes. A ativação ou superexpressão de receptores xenobióticos na pele pode ser 
deletéria ou benéfica, dependendo do contexto, ligante e duração da ativação. Além disso, seu 
impacto na pele pode ser amplificado pelo crosstalk entre os receptores xenobióticos e seus 
companheiros. Por serem ativados por uma ampla gama de moléculas endógenas, drogas e poluentes 
devido à sua afinidade promíscua de ligantes, recentemente cristalizaram a atenção de pesquisadores, 
inclusive na dermatologia e principalmente na área de DA.



Formaldeído
Irgasan
Kathon CG 
Parabenos
Parafenilenodiamina
Propilenoglicol
Quartenium
Clorhexidine

SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS

Germal 115 (Imidazolidinil urea)
Butil hidroxi tolueno (BHT)
Tonsilamida / Formaldeído (Tolueno)
Bronopol
Cloracetamida
Ácido Sórbico
Tioglicolato de amônia



Lodén M. Treatments Improving Skin Barrier Function. Curr Probl Dermatol. 2016;49:112-22. doi: 10.1159/000441586

Os hidratantes afetam a arquitetura do estrato córneo e a homeostase da barreira, ou seja, os

ingredientes aplicados topicamente não são tão inertes para a pele como se poderia esperar. Vários

mecanismos diferentes por trás dos efeitos de influência da barreira dos hidratantes têm sido sugeridos, como a

simples deposição de material lipídico fora da pele. Os ingredientes dos hidratantes também podem alterar a

organização lamelar e o empacotamento da matriz lipídica e, portanto, a permeabilidade da pele. As substâncias

aplicadas topicamente também podem penetrar mais profundamente na pele e interferir na produção de lipídios de

barreira e na maturação dos corneócitos. Além disso, os cremes hidratantes podem influenciar as proteases

descamativas e alterar a espessura do estrato córneo.

TRATAMENTOS MELHORAM 
A FUNÇÃO DE BARREIRA



A ESCOLHA DA BASE É IMPORTANTE PARA 
MANTER O EQUILIBRIO DA MICROBOTA CUTÂNEA



MICROBIOMA DA PELE

Al-Ghazzewi FH, Tester RF. Impact of prebiotics and probiotics on skin health. Benef Microbes. 2014 Jun 1;5(2):99-107. doi: 10.3920/BM2013.0040.



Mecanismos de interação no eixo intestino-pele. Esta ilustração 
representa os mecanismos subjacentes da interação intestino-
pele. Vários componentes da dieta, doenças, estilos de vida, prebióticos, 
antibióticos, probióticos e novos medicamentos biológicos podem alterar 
as comunidades microbianas intestinais. A. _ A alteração pode levar à 
disbiose, que pode ainda (i) diminuir a camada de muco 
intestinal, (ii) resultar na passagem de micróbios pela barreira 
intestinal, (iii) causar a produção de produtos tóxicos, (iv) induzir efeitos 
nocivos por neurotransmissores dos micróbios intestinais ou do 
hospedeiro, (v) produzem hiperresponsividade das células 
B, (vi)prejudicar a diferenciação das células T, (vii) criar baixos níveis de 
secreção de IgA. B. _ Micróbios intestinais disbióticos, produtos tóxicos, 
neurotransmissores e células imunes alteradas passam pelo sistema 
circulatório, transformando a condição da pele de saudável ( esquerda ) 
para disbiótica ( direita ). (i) A pele saudável possui uma composição 
equilibrada de micróbios e quantidades adequadas de AMPs humanos e 
microbianos. (ii) Uma condição de pele disbiótica é induzida pelo 
patógeno devido ao funcionamento inadequado do sistema imunológico 
e baixas quantidades de AMPs humanos e microbianos. C. Os micróbios 
disbióticos da pele desencadeiam a inflamação da pele e podem estar 
envolvidos no aparecimento de uma variedade de doenças da pele. Esta 
ilustração é baseada em 15 e 16 e criada com BioRender.com (2022).

Mahmud et al. Impact of gut microbiome on skin health: gut-skin axis observed through the lenses of therapeutics and skin
diseases. Gut Microbes. 2022 Jan-Dec;14(1):2096995. doi: 10.1080/19490976.2022.2096995. 

EIXO INTESTINO PELE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311318/#cit0015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9311318/#cit0016


A IMPORTÂNCIA DO MICROBIOMA 

PARA MELHORAR A FUNÇÃO DE BARREIRA DA PELE



PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS

FENSEBIOME™ é um heptapeptídeo desenvolvido para fortalecer a pele urbana por 
reforçar as duas principais barreiras da epiderme: a microbiota e a barreira física, 
através de uma ação prebiótica e probiótica-like

SKINBIOTICS são Probióticos (fragmentos ativos) destinados à aplicação tópica com o 
objetivo de restaurar a alteração do microbioma cutâneo relacionado com diversas 
patologias de pele. Inúmeros estudos científicos têm correlacionado a disbiose
cutânea (desequilíbrio entre as bactérias benéficas e bactérias patogênicas que 
colonizam nossa pele) com doenças tais como acne, dermatites, psoríase, melasma
entre outras.
Bifido Skinbiotics, LactoB Skinbiotics, Strepto C Skinbiotics, Kopyeast Skinbiotics



CASO CLÍNICO

Fotos cedidas: Dra. Rita de Kassia Vidigal

Paciente com insuficiência venosa, paciente estava há 3 anos com as feridas aberta, 
fazendo uso  de antibióticos. Para o vascular poder fazer a cirurgia de revascularização só 
faria se estivesse com a pele integra.

T = inicial T = 30 T = 60 T = 90

USO TÓPICO
Hidroxyprolisilane CN .......6%
Skinbiotics Bifido® .......... 2%
Skinbiotics Kopyeas......... 2%
Arct Alg............................1,5%
PBR..................................1%
Base Second Skin.... qsp 200g
Modo de uso: Aplicar a cada 
12/12h



DERMATITE ATÓPICA



REPARAÇÃO DA FUNÇÃO DE BARREIRA



DERMATITE ATÓPICA/ CONTATO

PONTO CHAVE –AUMENTAR EXPRESSÃO GÊNICA DE FILAGRINA 
ATIVOS: HYAXEL E ARCT ALG

Função de barreira (filagrina – dermatite atópica e eczemas)

HYAXEL 

ARCT ALG



Fotos cedidas: Dra. Tsukiyo Obu Kamoi

JH, 32 anos. Diagnóstico de dermatite atópica grave desde a infância. Já 
fez uso de vários medicamentos, inclusive ciclosporina sem melhora. As 
lesões sempre evoluem com infecção secudária. Piora da alergia em 
contato com poeira.

Exames: IgE 2189; d1 > 100; d2 > 100; gato 0.77; cão 38.20. 

Após início do tratamento com a suplementação oral e produtos de uso 
tópico da Biotec houve controle dos sintomas, inflamação e 
conseguimos reduzir a utilização de corticoides.

USO ORAL
F. C. Oral ........................................ 200mg
Tomar 1cp. oral 2x ao dia durante 2 meses.

Mousse de limpeza
Hydra Polymer JRX® ....................... 4%
Amisol Trio® .................................... 0,7%
D.S.B. C® ......................................... 3%
Mousse de Limpeza (Lauril SLA) qsp 100ml
Lavar o rosto e pescoço.

USO TÓPICO
D.S.B. C® ......................................... 4%
Arct-Alg® ......................................... 2%
Hyaxel® ........................................... 6%
MeiYanoL® ....................................... 1,5%
Base Second Skin® ......................... qsp 30g
Passar 2x ao dia.

DERMATITE ATÓPICA



IMUNIDADE E PELE



IMUNIDADE E A PELE

Pilkington SM, Bulfone-Paus S, Griffiths CEM, Watson REB. Inflammaging and the Skin. J Invest Dermatol. 2021 Apr;141(4S):1087-1095. doi: 
10.1016/j.jid.2020.11.006. Epub 2021 Jan 7. PMID: 33358020.



ESTRATÉGIAS PARA O TRATAMENTO DO
INFLAMMAGING & IMUNIDADE

FC Oral (DHA e EPA vetorizado 
em fosfolipideos)

Seaberry Omega 7

CONTROLE DA 
INFLAMAÇÃO (ORAL)

DSB C

Skinbiotics Kopyeast

CONTROLE DA INFLAMAÇÃO 
(TÓPICO)

Metformina

Glycoxil

Berberina HCL

RESISTÊNCIA A INSULINA (ORAL)

Glisodin

ESTRESSE OXIDATIVO

Propolis verde

Betaglucana

Lactoferrina

IBS Care/Intest Booster

IMUNIDADE (ORAL)IMUNIDADE (FUNÇÃO DE 
BARREIRA) - TÓPICO

Bakuchiol

Hyaxel

Skibiotics Bifido & Strep C

Amplified Peptide

Omega 3,6,7,9



CÉLULAS SENESCENTES & SASP



Muñoz-Espín D, Serrano M. Cellular senescence: from physiology to pathology. Nat Rev Mol Cell Biol. 2014 Jul;15(7):482-96. doi: 10.1038/nrm3823. 

CÉLULAS SENESCENTES SECRETAM SASP 



PESQUISA SOBRE ENVELHECIMENTO: REPENSANDO A 
PREVENÇÃO PRIMÁRIA DO CÂNCER DE PELE

Posch C. Ageing research: rethinking primary prevention of skin cancer. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Nov;35(11):2216-2218. doi: 10.1111/jdv.17660. PMID: 34647667.

Hoje, conhecemos vários sabores de senescência, incluindo senescência
replicativa e senescência devido ao estresse genotóxico, estresse
oxidativo, oncogenes ou mitocôndrias disfuncionais. Hoje, sabe-se bem
que essas células senescentes contribuem para o desenvolvimento do
câncer de pele através de um fenótipo secretor associado à senescência
(SASP), criando uma inflamação latente e promotora de tumores, que no
contexto do envelhecimento é frequentemente chamada de "inflamação".
A eliminação dessas células senescentes patológicas demonstrou reduzir
significativamente o aparecimento de cânceres de pele em modelos
animais.10É provável que futuros compostos que eliminem células
senescentes, os chamados senolíticos, ou compostos que neutralizam o
SASP, os chamados senomórficos, afetem positivamente a incidência de
câncer de pele e, como efeito colateral, diminuam os riscos de várias outras
doenças relacionadas à idade.

Proteger, reparar e reverter
O acúmulo de danos no DNA é um fator de risco bem estabelecido para
câncer de pele



1

2

3

4

Conexões célula a célula
Capacidade de transporte de água

EPIDERME1

Menor proteção e hidratação (disfunção de barreira)

Fibroblastos maiores, mais planos e menos ativos
Componentes da matriz extracelular

DERME2

↑

Perda de firmeza e elasticidade. Aparência de rugas e flacidez.

Acúmulo de lipídios nos adipócitos
TECIDO ADIPOSO3

↑

Perda do volume do tecido

Diâmetro da fibra muscular
MÚSCULO4
↑

Perda de massa muscular e suporte

SASP (FENÓTIPOS SECRETORES 
ASSOCIADOS À SENESCÊNCIA) 



DIFERENÇA DE SENOLÍTICO E SENOSTÁTICOS

As células senescentes secretam um conjunto específico de mediadores pró-
inflamatórios, conhecidos como fenótipo secretor associado à senescência (SASP), que 
pode causar profundas mudanças na estrutura e função do tecido.
• SENOLÍTICAS drogas que eliminam seletivamente as células senescentes 
• SENOSTÁTICAS neutralizam a SASP representam uma estratégia terapêutica 

atraente para a deterioração da pele associada à idade.

Domaszewska-Szostek et al. Flavonóides na prevenção e tratamento da senescência da pele. Int J Mol Sci. 25 de junho de 2021;22(13):6814. doi: 10.3390/ijms22136814.



Hexapeptídeo produzido de 
acordo com os princípios da 
química verde. O ingrediente é 
uma evolução do peptídeo 
Amplified Peptide®, com 
atividade superior e maior 
relaxamento muscular. Também 
reduz o aparecimento de 
alterações relacionadas com a 
idade em todas as camadas da 
pele.

PEPTÍDEO ANTI SASP - AMPLIFIED PEPTIDE®



DESORDENS DA PIGMENTAÇÃO



MELASMA CROSS TALK

Kwon et al. Melasma: Updates and perspectives. Exp 
Dermatol. 2019 Jun;28(6):704-708. doi: 10.1111/exd.13844. 



Kim M et al. Senescent fibroblasts in 
melasma pathophysiology. Exp Dermatol. 

2019 Jun;28(6):719-722. doi: 10.1111/exd.13814



MASTÓCITOS NO MELASMA

• Hiperpigmentação

• Elastose solar

• Proliferação vascular

• VEGF, FGF-2, TGF-ß2

• Degradação do colágeno tipo IV

• Dano da membrana basal



SEBÓCITOS NO MELASMA

O melasma,  é uma desordem pigmentar, cujas 
manifestações aparecem em áreas específicas da face, 
ricas em glândulas sebáceas (SGs).

Para explorar a possível contribuição dos SGs para o 
início, foi avaliada a expressão de fatores pró-
melanogênicos e inflamatórios da linhagem de células 
SZ95 SG expostas à radiação ultravioleta (UVA) única 
ou repetida. UVA modula a produção de longa duração 
de a-MSH, EDN1, b-FGF, SCF, citocinas inflamatórias e 
mediadores. 

O meio condicionado de sebócitos SZ95 irradiado 
aumentou a pigmentação nos melanócitos e a 
expressão de marcadores de senescência, pró-
inflamatórios citocinas e fatores de crescimento que 
regulam a melanogênese em culturas de fibroblastos.

Flori et al. Sebocytes contribute to melasma onset. iScience. 2022 Feb 4;25(3):103871. doi: 10.1016/j.isci.2022.103871. 



ESTRATÉGIAS PARA O 
TRATAMENTO DO MELASMA

Component Mechanism of
pathogenesis

Therapies Level os
Evidence

Reference

Tyrosine activation Increases Melanogenesis Hydroquinone
Azelaic Acid
Glycolic Acid
siRNA Agents
Combination Creams
(*includes retinoid and 
steroid)
Proton-pump Inhibitors
(blick copper acquisition by 
tyrosinase, which leads to its 
degradation)

2a
1b
2b
2b
1b

Proposed therapy

Ennes et al. [31]
Balina LM and Graupe k 
[32]
Sarkar et al. [33]
Xiang Y at al. [27]
Nordlund et al. [34]

Matsui MS et. al. [29]

UVB-induced Keratinocyte
Stimulation

Increases melanocyte
Production

Retinoids 1a Griffiths CE et. al. [35]

Neovascularization Growth-factor induced 
angiogenesis

Tranexamic Acid 1b Atefi et. al. [25] 

cAMP accumulation and 
CREB Phosphorylation

Controls downstrem
melanin synthesis Pathways

Metformin Proposed
Therapy

Lehraiji et. al. [28]

Hormonal influence Binding of estrogen activates 
downstream melanogenesis
Pathways

Estrogen antagonist Proposed
Therapy

Cohen PR [21]



ESTRATÉGIAS PARA O 
TRATAMENTO DO MELASMA

Canabinóides

1mg de cetotifeno oral e 
40mg de famotidina*

MASTÓCITOS

Azeloglicina

Cytobiol Iris

Defenscalp

SEBÓCITOS

Metimazol

MELASMA RESISTENTE

Glisodin

ESTRESSE OXIDATIVO

Amplified Peptide (Anti-SASP)

FIBROBLASTOS SENESCENTES

Lumicease

Proshield MDC

PROTEÇÃO CONTRA LUZ 
AZUL SOLAR E ARTIFICIAL

Bakuchiol (Lytenol A)

RETINOL VEGANO

*(Dias et al. Cetotifeno oral associado à famotidina para o tratamento do melasma facial: um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. JEADV2022,36,e80 – e157)



BAKUCHIOL: RETINOL-LIKE PHYTO
PELE SENSÍVEL & MENOPAUSADA

• Planta derivada meroterpeno da semente Psoralea corylifolia
• Regulação da expressão do gene “retinol”-like
• Atividade antixodante e antiinflamatório
• Baixa irritabilidade
• Diminui as rugas finas 
• Diminui a hiperpigmentação
• Tolerável também na pele (diminui TEWL; 1%)

Dhaliwal et al. Br J Dermatol 2020
Draelos et al. JDD 2020

Bakuchiol (Lytenol A)
Dose de uso: 0,5 a 2%
Forn. Lemma



PSICODERMATOLOGIA, PSICOCUTÂNEOS
EIXO INSTESTINO-CEREBRO-PELE



PSORÍASE E DEPRESSÃO

• As lesões psoriáticas são de difícil tratamento, 
principalmente quando ocorrem nas mãos ou nos pés;

• A depressão é uma doença altamente prevalente e é 
caracterizada por alteração do humor, alteração da 
cognição e até suicídio; 

• A depressão também é um dos fatores importantes que 
prejudicam a qualidade de vida de pacientes com doenças 
crônicas;

• Evidências crescentes mostraram que a psoríase pode levar 
à depressão, e a depressão, por sua vez, exacerba a 
psoríase, o que pode resultar em um ciclo vicioso de 
psoríase e depressão;

• Um estudo que investigou 2.391 pacientes com psoríase 
indicou que 62% dos pacientes apresentavam sintomas 
depressivos.

Wang et al. Dysregulation of the gut-brain-skin axis and key overlapping 
inflammatory and immune mechanisms of psoriasis and depression. Biomed 

Pharmacother. 2021 May;137:111065. doi: 10.1016/j.biopha.2020.111065. 



EIXO INTESTINO- CÉREBRO-PELE

Wang et al. Dysregulation of the gut-brain-skin axis 
and key overlapping inflammatory and immune 
mechanisms of psoriasis and depression. Biomed 
Pharmacother. 2021 May;137:111065. doi: 
10.1016/j.biopha.2020.111065



ASSOCIAÇÃO DA PSORÍASE, DEPRESSSÃO 
E O EIXO INTESTINO-CÉREBRO-PELE
Wang et al. Dysregulation of 
the gut-brain-skin axis and 
key overlapping inflammatory 
and immune mechanisms of 
psoriasis and depression. 
Biomed Pharmacother. 2021 
May;137:111065. doi: 
10.1016/j.biopha.2020.111065



ASSOCIAÇÃO DA PSORÍASE, DEPRESSSÃO 
E O EIXO INTESTINO-CÉREBRO-PELE
Wang et al. Dysregulation of the gut-
brain-skin axis and key overlapping 
inflammatory and immune mechanisms 
of psoriasis and depression. Biomed 
Pharmacother. 2021 May;137:111065. doi: 
10.1016/j.biopha.2020.111065



BIO MAMPS AKKERMANSIA MUCINIPHILA (AKK)
Obesidade, síndrome metabólica e desordens neuronais
Restabelecer função de barreira intestinal e aumentar a 
produção de ácidos graxos de cadeia curta. 

Dosagem: 25 a 50mg/dia

INTENSE #112,5 
Doenças auto imunes
Fortalece as tight junctions do enterócitos e diminui a 
inflamação intestinal. Dosagem: 75 a 200mg/dia

NEUROPSICARE
Humor alterado, irritabilidade, estresse

Melhora a produção de neurotransmissores, modulando a 
questões comportamentais de humor. 

Dosagem: 50 a 100mg

PROBIÓTICOS & PARAPROBIÓTICOS



CABELOS



ANAGAIN™

AnaGain desenvolvido a partir dos brotos das ervilhas orgânicas da espécie Pisum sativum que promove o
aumento da expressão do fator de crescimento FGF7 – responsável por estimular atividade proliferativa
dos queratinócitos na matriz capilar, no início da fase anágena.

AnaGain™ também possui a capacidade de estimular a produção de noggin, o que promove o
encurtamento da fase telógena.

USO TÓPICO
Anagain ......................................... 4%
Skinbiotics Lacto B® ...................... 2%
Minoxidil ......................................... 3%
Loção tônica ......................... qsp 50ml
Modo de uso: Aplicar 20 gotas no couro 
cabeludo e massagear o local.



ANAGAIN™



ESTILO DE VIDA IMPACTANDO 
NA APARÊNCIA DA PELE

Fumante

+ 2 anos

Exposição 
Solar

+ 4 anos

Oral Care

- 2.5 anos

Hidratação 
cutânea

- 2.0 anos

Gunn et al. Lifestyle and youthful looks. Br J Dermatol. 2015;172(5):1338-45. doi: 10.1111/bjd.13646. Epub 2015 Apr 15. 

O estilo de vida, rugas faciais e idade facial percebida foram estudados 
em dois estudos transversais compostos por 318 homens holandeses e 
329 mulheres de 45 a 75 anos que fizeram parte do Leiden Longevity
Study, e 162 mulheres inglesas de 45 a 75 anos que eram não fumantes.

10 anos mais jovem com 
estilo de vida saudável



COMO VOCÊ ESCOLHERÁ VIVER?
IMPACTARÁ DIRETAMENTE NO 

ENVELHECIMENTO DAS SUAS CÉLULAS! 
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GRATIDÃO!


