®

CARTIDYSS

ABYSS’ INGREDIENTS
FRANÇA

Cartidyss® (Abyss’ Ingredients/França)
Complexo marinho composto de colágeno tipo II e polissacarídeos similares àqueles
encontrados naturalmente no tecido cartilaginoso
Nome Científico: Fish cartilage Extract
Colágeno e glicosaminoglicanos (GAG´s), tais como o ácido hialurônico, o
sulfato de condroitina e o sulfato de glicosamina, por exemplo, são importantes para
a hidratação, sustentação, firmeza e elasticidade da pele e das articulações.

Fibras de Colágeno Tipo II

Composição da Cartilagem

A partir dos 20 anos, a produção destes componentes por fibroblastos (na pele)
e condrócitos (na articulação) diminui a cada ano. Por isso, tanto para assegurar o
bom funcionamento articular, relacionado à proteção das extremidades ósseas contra
atrito e impacto, quanto para desacelerar o aparecimento de ressecamento, flacidez e
rugas na pele, a suplementação dietética com colágeno e GAG se faz importante.
Dentre tantos ativos disponíveis para esta suplementação, Cartidyss®
apresenta o diferencial de ser uma alternativa natural, com eficácia cientificamente
comprovada na estimulação da síntese de GAG`s e na biodisponibilidade do colágeno,
demonstrando sua eficácia no aumento da lubrificação e hidratação articular e no
aumento da firmeza, tonicidade, hidratação e elasticidade cutânea.

Cartidyss® é o extrato da cartilagem da Arraia Marinha composto por 40% de
polissacarídeos (10% de sulfato de glucosamina, 25% sulfato de condroitina e 5% de
ácido hialurônico), minerais (fósforo, cálcio) e 60% de colágeno hidrolisado tipo II,
sendo 96% de peptídeos de baixo peso molecular (<3000 daltons), o que aumenta a
biodisponibilidade do colágeno. Comparado com outros ativos, Cartidyss® possui
ação mais duradoura visto que, após a interrupção do uso o efeito ainda pode ser
percebido por até 3 meses.
Estudos comprovam que a suplementação com colágeno e ácido hialurônico
auxilia na desaceleração da progressão de doenças relacionadas à saúde das

articulações, além de proporcionar benefícios para a firmeza, tonicidade, elasticidade
e hidratação cutânea.

Efeitos do Cartidyss® na Pele (Abyss’ Ingredients)
O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade de Cartidyss®, como um
nutricosmético, nos componentes da matriz extracelular da derme, particularmente
da neosíntese de glicosaminoglicanos (GAGs).
Utilizou-se uma cultura de células de pele humana com diferentes tratamentos,
conforme descrito abaixo:
 Controle positivo: TGF-β (fator de crescimento de fibroblastos);
 Referência: ácido ascórbico;
 Controle negativo: cultura de células sem tratamento;
 Amostra: Cartidyss® + ácido ascórbico.
1º caso (40 anos)

Controle
TGF- β
Ácido ascórbico
Cartidyss® +
Ácido ascórbico

Dia 3
+35
+33
+43

Dia 12
+26
+23
+24

2º caso (54 anos)

Dia 3
+54
+22
+51

Dia 12
+53
+22
+47

3º caso (33 anos)

Dia 3
+24
+25
+29

Cultura de células (pele humana) com diferentes tratamentos

Metabolismo das Glicosaminoglicanas após 3 dias de incubação

Dia 12
+25
-5
+17

Metabolismo das Glicosaminoglicanas após 12 dias de incubação

Resultados:
 TGF-β (Tracer) aumentou a síntese de GAGs, no dia 3 e no dia 12;
 Cartidyss® + ácido ascórbico aumentou significativamente a síntese de
GAGs;
 O ácido ascórbico não aumentou significativamente a síntese de GAGs;
 Cartidyss® + ácido ascórbico tem um efeito significativo sobre a neosíntese
de GAGs da pele
 O efeito é semelhante ao efeito TGF- ß:
1. Após 3 dias a síntese aumentou em 40,9% em relação ao controle;
2. Após 12 dias a síntese aumentou em + 29,5% em relação ao controle.
Assim, os resultados in vitro permitem prever as propriedades mecânicas in
vivo como melhorias da derme (tonicidade, elasticidade) e uma atividade de
hidratação epiderme. Dessa forma, Cartidyss® é adequado para a hidratação da
atividade da epiderme e melhora as propriedades mecânicas da derme.

Avaliação da biodisponibilidade do Cartidyss® (Abyss’ Ingredients)
Um estudo demonstrou que Cartidyss® é altamente digestível, devido ao seu
baixo peso molecular (100% digestível). A caseína é a proteína de referência, e é
71% digestível.

Teste de Digestibilidade (%)

Tabela com Peso Molecular dos Peptídeos

A qualidade geral da pele, a capacidade de retenção de umidade e a resistência
são determinados pela camada estrutural mais profunda, a derme, onde os elementos
de retenção de colágeno são encontrados.
Cartidyss® age onde os cremes não alcançam – ajuda a apoiar e proteger os
blocos vitais de contrução da pele para os benefícios a longo prazo.

 Ativo 100% de origem natural;
 Possui peptídeos marinhos de baixo peso molecular;
 Contém 60% de peptídeos de colágeno e 40% de GAGs;
 Excelente biodisponibilidade - peptídeos de colágeno com peso molecular
menor que 3000 daltons;
 Auxilia na elasticidade, firmeza, hidratação e tonicidade cutânea;
 Coadjuvante na prevenção e cuidado da saúde das articulações.

Cartidyss® é indicado como um nutricosmético, para a melhora da firmeza,
diminuição das linhas de expressão e rugas, aumento da tonicidade e hidratação da
pele. Vale ressaltar que a associação com o ácido ascórbico mostrou ser eficaz no
rejuvenescimento cutâneo, já que estimula a produção de GAGs.
Cartidyss® pode ser usado por idosos, devido a diminuição da capacidade de
hidrólise, em desportistas, pois os exercícios aumentam a dor nas articulações e para
auxiliar na prevenção e no cuidado de osteoartrite e osteoartrose.
Cartidyss® pode ser utilizado em vários tipos de formulações galênicas:
• Pó 100 μ: Comprimidos, cápsulas gelatinosas, cápsulas, etc.
• Gel: ampolas, Drinks.

Para uso oral, no cuidado de pele, cabelo e unhas, sugerimos utilizar de 200 a
300mg/dia. Já, para as articulações, de 500mg a 2,5g/dia.
Cartidyss® também pode ser empregado em formulações de uso tópico. Neste
caso, sugerimos utilizar 5%.






Aspecto: Pó;
Coloração: Amarelo;
Odor: Desodorizado;
Sabor: Neutro

Cartidyss® é BSE Free, GMO Free, Gluten Free e livre de alérgenos (crustáceos,
ovos, amendoim, soja, leite, castanhas, mostarda, gergelim, tremoço, aipo).

MELHORA DA PELE, CABELO E UNHA
Cartidyss®
Nutricolin®
Biotina
N-Acetil Cisteína
Vitamina B5 (Pantotenato de cálcio)
Vitamina B3 (Nicotinamida)
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)
Cistina
Zinco Quelato
Administrar 1 dose ao dia.

100 mg
200 mg
5 mg
100 mg
30 mg
20 mg
25 mg
25 mg
20 mg

PREVENÇÃO E CUIDADO DA DOR ARTICULAR EM ATLETAS
Cartidyss®
1g
®
Mobilee
40mg
Boswe® AKBA 10%
100mg
MSM
300mg
Manganês
10mg
Vitamina C
60 mg
Administrar 1 dose ao dia.
ASSOCIAR COM:
Nutrosa®
30 mL
Diluir 10 gotas em ½ copo de água ou suco e administrar imediatamente.
HIDRATAÇÃO, RENOVAÇÃO CELULAR E UNIFORMIZAÇÃO DA PELE
Cartidyss®
200 mg
®
Red Orange Complex
100 mg
Vitamina C
100 mg
Administrar 1 dose ao dia.
POTENTE COMPLEXO ANTIOXIDANTE + PREENCHIMENTO CUTÂNEO
Cartidyss®
150mg
Dimpless®
10mg
®
Resveravine
5mg
Tomar uma cápsula, duas vezes ao dia.
HIDRATAÇÃO E SUSTENTAÇÃO PARA A PELE
Cartidyss®
200mg
®
Nutricolin
200mg
Vitamina C
120mg
Tomar uma cápsula ao dia, preferencialmente longe das refeições.

RECUPERAÇÃO INTENSIVA DA PELE
Cartidyss®
200mg
Oli Ola™
150mg
Vitamina C
120mg
Tomar 1 cápsula ao dia.
AUTO PREENCHIMENTO CUTÂNEO EM CÁPSULAS
Cartidyss®
300mg
Collyss®
200mg
Vitamina C
120mg
Tomar 1 cápsula ao dia.
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