Nutripeptides

®

Peptídeos do arroz no combate
ao envelhecimento

À medida que envelhecemos, os fibroblastos perdem sua capacidade de
proliferação e síntese, resultando, conseqüentemente, em menor
produção de colágeno e fibronectina. Estas possuem papel essencial na
sustentação mecânica do tecido conjuntivo, implicando na diminuição
da elasticidade da pele e no aparecimento de rugas.
Nutripeptides® é um ativo extraído do arroz (Oryza sativa), composto
principalmente por di e tripeptídeos, capazes de estimular a proliferação
dos fibroblastos e aumentar sua capacidade de recuperação quando
submetidos à radiação UVA e UVB, além de concomitantemente
estimular a síntese de colágeno (tipos II e VII).
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Avaliação de eficácia

solar. Pode ser aplicado na forma de cremes, loções e géis.

Estudo clínico das propriedades anti-rugas de Nutripeptides®

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

Um estudo foi conduzido com 20 voluntárias, com idade média de 52

Nutripeptides® é recomendado nas concentrações de 1,0% a 4,0% em

anos. Estas foram submetidas a tratamento com emulsão contendo 4,0%

bases não-iônicas e aniônicas, sendo hidrossolúvel e de fácil

de Nutripeptides® versus uma emulsão placebo durante dois meses, com

incorporação em bases prontas. Suporta temperaturas de até 80ºC por

duas aplicações diárias na região periocular. O efeito anti-rugas foi

pelo menos duas horas. Seu pH de estabilidade vária entre 2,0 e 10,0.

analisado através da observação de réplicas com um profilômetro
acoplado a um analisador de imagens.

Possíveis associações
A ação antianging de Nutripeptides® pode ser potencializada em

Efeito anti-rugas de Nutripeptides®

associações com Aldenine®, Structurine®, Pulpactyl®, Argireline®,

Variação Vs Placebo

35

TrylagenTM, Kinetin L® e Tensine®. É possível associá-lo também a
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fotoprotetores.
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Sugestão de formulação
Gel-creme nutritivo rejuvenescedor

10

Nutripeptides® ............................................................................. 4,0%

5

SkinMimics®................................................................................... 4,0%

0
Superficie
total das
rugas

Comprimento
total das
rugas

Número de
rugas

Profundidade
das rugas

Net FS®.............................................................................................. 5,0%
Gel de Plurigel® .............................................................. qsp 100,0%

Analisados os resultados, observou-se uma significativa redução das
rugas em todos os aspectos estudados.

Comentários: Nutripeptides® ameniza as rugas em todos os aspectos,
enquanto SkinMimics® complementa a ação antianging revitalizando a
pele madura pelo estímulo de aquaporina-3. O gel-creme de Plurigel®

Indicações e aplicações

com Net FS®, confere à formulação toque seco e agradável.

Nutripeptides® é indicado para nutrir, oxigenar e revitalizar a pele no
tratamento antianging e também em formulações pós-sol, uma vez que
promove a recuperação do estresse celular provocado pela radiação

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes
preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto
a problemas que, eventualmente possam ocorrer pela não realização
de testes complementares com produtos finais.
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