
INCI Name

Lysine Carboxymethyl Cysteinate

Concentração de uso

3% a 10%

pH de estabilidade

6 a 8

Atributos do produto

• Tripla ação no envelhecimento, atua na 
   renovação celular, hidratação e possui e- 
   feito tensor

• Aumento de 24,3% na taxa de renovação 
   celular, sem provocar vermelhidão ou 
   desconforto

• Ameniza as rugas existentes e previne o 
   aparecimento de novas 

• Atua no rejuvenescimento das peles de- 
   sidratadas

• Indicado para peles maduras, com baixa 
   atividade de renovação celular, peles des- 
   vitalizadas por estresse, como alta exposi- 
   ção ao sol, vento e poluição

Elastocell®
Ativo multifuncional, ideal para
manter a renovação celular 
Renova, hidrata e tensiona

Elastocell® é uma substância sintética obtida através da reação da cistina com o ácido 
monocloroacético, seguida de salificação com a lisina. Proporciona diminuição das rugas finas e 
prevenção do aparecimento de novas, através da renovação celular, hidratação e ação tensora. 
Promove suavidade e elasticidade especialmente na testa e nas maçãs do rosto.

Responsável pelo efeito queratoplástico sobre a camada córnea em fase de descamação, sua 
ação é suave e não provoca vermelhidão ou qualquer desconforto, possibilitando assim manter 
a rotina diária e o uso no verão.

Elastocell® é indicado para peles cansadas devido ao estresse, elevada exposição ao sol, 
vento, poluição, entre outros fatores agressores. 

É um ativo multifuncional, possui tripla ação simultânea e sinérgica no tratamento antiaging, 
proporcionando suavidade, elasticidade e luminosidade.

Eficácia do ElastocEll® 

Estudo IN VIVO

Efeito do Elastocell® sobre a taxa de renovação celular cutânea

Estudo para avaliar a taxa de renovação celular em tratamento com 4 formulações: uma 
contendo 3% de Elastocell®, uma contendo alfahidróxiácidos (AHA), uma contendo 3% de 
Elastocell® + AHA e outra formulação placebo.

REsulTAdo

Elastocell® promove aumento de 24,3% na taxa de renovação celular, sem causar qualquer 
irritação ou vermelhidão.
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Referências bibliográficas literatura do fornecedor - sinerga (Itália).

Renovação celular e ação antioxidante no verão
Elastocell®................................................................................10%
Biolumen® Firm................................................................................5%
lipochroman™.......................................................................0,05%
Preventhelia™................................................................................5%
Creme Nikkolipid 81s®qsp..............................................................30 g

Aplicar na face diariamente antes do FPs.

Gel antiaging e clareador para peles oleosas
Elastocell®.................................................................................5%
Azeloglicina®...................................................................................6%
Gel de Plurigel® qsp.......................................................................30 g

Aplicar na face à noite, diariamente.

Efeito antirrugas e hidratante do Elastocell® 

Estudo para avaliar a hidratação, elasticidade cutânea e profundidade das 
rugas no início e no fim do tratamento com 3% de Elastocell® durante 
45 dias. 

REsulTAdos

 

• diminuição da profundidade das rugas na testa
• Aumento de elasticidade em 2,5% na testa e 9,8% nas maçãs do rosto

• Aumento da hidratação em 11,7% na testa e 26,8% nas maçãs do rosto

aPlicaÇÃo do ElastocEll® 

Elastocell® pode ser utilizado em cremes, géis ou emulsões o/A.

Atividade da elasticidade na testa e nas maçãs do rosto

Testa                              Maçãs do rosto
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Atividade da hidratação na testa e nas maçãs do rosto

Testa                              Maçãs do rosto
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