
ANTIGLICANTE
& DESGLICANTE



ANTIGLICANTE E DESGLICANTE

Reação de Glicação e AGEs

Em condições patológicas ou degenerativas (diabetes, estresse oxidativo, síndrome 
metabólica e idade) ocorre um crosslinking anormal entre proteínas e glicose, formando 
agregados que podem estar envolvidos em reações não enzimáticas conhecidos como 
glicação. Este processo químico lento conduz à formação irreversível de produtos de 
glicação avançada (AGEs) extremamente estáveis. Devido à sua alteração estrutural, 
quando as proteínas são glicadas, elas perdem a função biológica. Além disso, em 
alguns casos a glicação está diretamente ligada ao estresse oxidativo.

A carcinina é um dipeptídeo natural 
antiglicante e desglicante, proveniente da 
ação enzimática endógena sobre a carno-
sina. Este dipeptídeo apresenta impor-
tante efeito antioxidante natural, minimi-
zando o estresse oxidativo e as disfun-
ções metabólicas causadas pelo excesso 
de açúcares, carboidratos e AGEs no 
organismo.

Carcinina

EFEITOS DA CARCININA:

Previne a glicação e apresenta atividade desglicante

É antiglicoxidante

Varre os radicais livres, ânions superóxido e hidroxila

Quela metais

Suprime o oxigênio singleto

Atua como agente tamponante de ácido lático no citosol



Glycoxil®

Molécula patenteada: forma estável e altamente biodisponível de carcinina

Comparação entre o metabolismo da carcinina, carnosi-
na e α-alanil-histidina mostrando a maior estabilidade da 
carcinina perante a desativação enzimática.
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Substrato

Biodisponibilidade oral do Glycoxil®,
carnosina e alfa-alanil-histidina1

GLYCOXIL®: 

É um peptídeo biomimético da carcinina, porém, com 
maior biodisponibilidade.

É uma substância natural e patenteada, considerada 
atualmente como um dos mais importantes nutracêuti-
cos no combate à glicação.

Pertence à família dos aminoácidos. Esse dipeptídeo 
revela-se fundamental para todo o organismo com efeito 
anticarbonilação proteica, anticarbonilação fosfolipídica, 
anti-crosslinking e antiglicosilação.

Estudo in vivo utilizando animais com diabetes induzido por ZDF2 que receberam Glycoxil® via oral

O tratamento com Glycoxil® 1000mg/Kg promoveu 
melhora do status físico geral e menor variação do peso 
corpóreo nos animais portadores do diabetes.

Os animais portadores do diabetes apresentaram aumento 
dos níveis de glicação cutânea, além de outros prejuízos na 
pele quando comparados aos ratos magros (controle).

A administração de Glycoxil® reduziu os níveis de CML na 
epiderme e de caspase-3 em fibroblastos, apresentando 
desempenho antiaging.
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Resíduos de CML são
detectados apenas no
interior da epiderme

(e anexos)

EFEITO ANTIGLICANTE (TESTE IN VIVO)

Scoring

CML (carboxime�l lisina)



Teste in vitro2 que evidencia a ação do Glycoxil® em inibir a 
Reação de Maillard (que promove cor amarelada) e a reticula-
ção do colágeno induzido por glucosona. Tais reações contri-
buem para o envelhecimento cutâneo e degeneração de estru-
turas contendo colágeno.

MECANISMO DE AÇÃO

EFEITO DESGLICANTE

Este estudo2 evidencia a capacidade da carcinina em ligar-se 
à glicose, conferindo ação desglicante e inibindo a Reação 
de Maillard.

+ Carcinina

Etapa 2:  Adição da carcininaEtapa 1:  Sem carcinina

Houve transferência de glicose da etilamina 
para a carcinina após adição de carcinina

Formação de beta-glicosil-carcinina
(glicose+carcinina)

EFEITO ANTIGLICANTE (TESTE IN VITRO)

ANTIGLICAÇÃO
DESGLICAÇÃO

GLICOSAMINABASE DE SCHIFF
PROTEÍNA

GLICOSE

Irreversível

GLICOXIDAÇÃO
Processo de degradação oxidativa

PROTEÍNA
GLICADA

ΒETA-AMINOCETONA
PRODUTO AMADORI 

Irreversível

+ PROTEÍNA
LIVRE

GLYCOXIL®

combinação de
glicose e proteína

(C=N)

Glycoxil® previne o crosslinking e o processo de degradação oxidativa (glicoxidação) por inibir a Reação de Maillard, interrompendo 
suas etapas iniciais, conferindo, assim, ação antiglicante e desglicante.

AGE

Gel de colágeno
controle

Gel de colágeno com
glucosona 10mM

Gel de colágeno com
glucosona 10mM + 

Carcinina 2 HCL 2mM

Gel de colágeno com
glucosona 10mM +

Carcinina 2 HCL 5mM

Gel de colágeno com
glucosona 10mM +

Carcinina 2 HCL 10mM



EXIJA O SELO DE AUTENTICIDADE:

Glycoxil® é um peptidomimético, de estrutura dipeptídica, patenteado pela Exsymol, capaz de exer-
cer inúmeros benefícios à saúde. Glycoxil® apresenta propriedades antiglicação/glicoxidação e 
desglicação, demonstradas in vitro e in vivo. Glycoxil® atua na prevenção e no tratamento coadjuvante 
do envelhecimento sistêmico e de diversas desordens metabólicas.

Benefícios de Glycoxil®

Estresse
Oxidativo

Antioxidante

AtividadesBenefícios

Antiglicante
Antiglicoxidante

Desglicante

SKINCARE

SÍNDROME
METABÓLICA

• Elimina os radicais OH° (radical hidroxil)
• Inibe a peroxidação dos lipídeos

• Ação preventiva
• Inibe o processo de glicação
• Elimina os ROS
• Neutraliza os AGEs

O consumo crônico de açúcares, espe-
cialmente os carboidratos (CHO) simples, 
podem promover um status de hiperglice-
mia. A longa exposição à hiperglicemia 
tem sido associada ao desenvolvimento 
de doenças vasculares e resistência à 
insulina. Muitos desses efeitos estão 
associados à glicação de proteínas e à 
formação e acúmulo de AGEs.

GLICAÇÃO, AGEs E RESISTÊNCIA À INSULINA

Posologia Sugerida:
Associado a outros ativos: 50 a 300 mg/dia / Isolado: 300 a 600 mg/dia.
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