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Regeneração Tecidual - Cicatrização

O Hydroxyprolisilane CN® apresenta excelente ação regenerativa decorrente da potente ação citoesti-
mulante (comprovada in vitro).

O objetivo deste estudo foi verificar a ação do Hydroxyprolisilane CN® na regeneração do tecido. Um gel contendo 4% 
de Hydroxyprolisilane CN® e um gel placebo foram aplicados diretamente sobre uma pele envelhecida artificialmente. 
Após 7 dias, foram realizadas biópsias para permitir a observação da derme e epiderme. Os resultados, nas imagens 
acima, mostram que uma hiperplasia característica (espaçamento da epiderme) é visível sobre a epiderme não tratada, 
enquanto a pele tratada apresenta uma epiderme com características mais próximas da normal. Já no caso da derme, a 
não tratada sofreu uma regeneração de modo não organizado, e na tratada as fibras de colágeno ficaram mais organiza-
das, resultando em uma pele com mais elasticidade e melhor aparência.
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HIDROXYPROLINA BIOVETORIZADA PELO SILÍCIO ORGÂNICO (METILSILANOL)
HYDROXYPROLISILANE CN®

Sugestão Biotec

Grande parte da população mundial sofre irritabilidade e 
sensibilidade cutânea. Como consequência a indústria 
dermocosmética desenvolve diversos produtos Hipoaler-
gênicos e calmantes indicados para peles sensíveis, irrita-
das e inflamadas (principalmente pós-procedimento).

Pensando nisso, a Biotec desenvolveu o conceito CalmDerm sugerindo os seguintes ativos:
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PRO BARRIER REPAIR (P.B.R.)

VEÍCULO DERMOCOMPATÍVEL
BASE SECOND SKIN®

A Base Second Skin® é um veículo hipoalergênico pronto que foi desenvolvido por meio da associação 
exclusiva de emulsificantes baseados na tecnologia dos fosfolipídeos e óleos vegetais ecocertificados. 
Dessa forma temos um veículo diferenciado com alta concentração de Ômega 3 e 6, que confere à pele 
proteção, hidratação e restaura a função de barreira pela composição única e possui toque aveludado 
e sofisticado quando aplicado.

Bioativo natural rico em triterpenos que atua no restabelecimento e fortalecimento da função de barrei-
ra da pele, auxiliando na sua proteção natural e diminuindo a irritabilidade .
Modula a inflamação pos-procedimento e evita perda de agua transepidermal (TEWL)

A figura acima ilustra esquematicamente as vias inflamatórias em uma célula 
de queratinócitos demonstrando os mecanismos inibitórios de triterpenos.

Indicação

Anti-irritante, hidratante, cicatrizante. Rico em 
fosfolipídios que aumentam a permeação dos 
ativos com efeito "second skin".
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CalmDerm

Hydroxyprolisilane CN®…........... 3%
Pro Barrier Repair (P.B.R.) ........... 1%
Glicerina ......……...……............. 4%
Base Base Second Skin®..... qsp 30g

Ação anti-inflamatória dos 
triterpenos do shea butter
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