SILANETRIOL + RHAMNOSE

Sirhamnose® é um ativo proveniente da síntese molecular entre o Silício Orgânico Reestruturador e a Rhamnose (açúcar natural com propriedades citoestimulantes e anti-inflamatórias). A
ramnose impede alterações fisiológicas do envelhecimento na derme papilar da DEJ (junção
dermoepidérmica). Ela estimula a síntese de colágeno IV e VII, mas também outras proteínas-chave envolvidas na junção dermoepidérmica.
Fundamental também é a atividade do Silício Orgânico Reestruturador, que estimula a produção de colágeno e fibroblastos,a presentando alta afinidade com as membranas e exercendo
papel de "vetor biológico", além de ser indispensável no quisito sustentação tecidual.
Quais são as funções da DEJ (Junção Dermoepidérmica)?
• Suporte mecânico para a adesão da epiderme na derme => essencial para uma boa
resistência ao estresse mecânico;
• Barreira que controla as trocas moleculares e celulares;
• Fundamental para a reepitelização durante os processos de cura e cicatrização;
• Constituinte do nicho de células-tronco epidérmicas.

O que acontece com a DEJ com o envelhecimento?

EFEITO DA SIRHAMNOSE® NA DEJ:
Efeito da Sirhamnose® sobre a expressão de diferentes elementos característicos da DEJ.
A monitoração por imunofluorescência evidenciou que o uso da Sirhamnose® aumenta a
expressão de proteínas tais como:
• Laminina 5 responsável pela ancoragem da epiderme com a derme.
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• Colágeno IV
Responsável por formar
uma malha semelhante à
uma lâmina para manter a
integridade estrutural das
membranas basais.

• Colágeno VII
Localizado na junção
dermoepidérmica desempenhando um papel fundamental no fortalecimento e
estabilização da pele.

BENEFÍCIOS DA SIRHAMNOSE®:
• Fortalece a junção dermoepidérmica, conferindo à pele mais firmeza;
• Melhora da função de barreira da pele;
• Estimula a síntese de colágeno tipo IV e VII e de proteínas fundamentais para a sustentação da junção dermoepidérmica;
• Reestruturador do tecido conjuntivo;
• Protege a membrana basal e os nichos onde as células-tronco se proliferam.

Indicações: pós-cirurgia, pós-peeling, antiaging, pós-tratamentos de laser e pós-tratamentos de microagulhamento (conforme
indicação médica).
Dosagem: 3 a 6% | pH: ≈ 6 - Missível em água, álcool e glicóis

Tratamento pós-cirurgia

Tratamento pós-peeling

Antiaging

Sirhamnose® ........................... 4%
Progenitrix® ............................. 5%
Hydroxyprolisilane CN® .......... 5%
OTZ 10 ................................. 0,5%
Base Second Skin .................. qsp

Sirhamnose® ........................... 3%
DensiSkin® D+ ....................... 5%
Sculptessence® ....................... 5%
Base Hydra Fresh ................... qsp

Sirhamnose® ........................... 4%
Ascorbosilane® C......................5%
Hyaxel® ................................... 5%
Alistin® .................................... 1%
Essência Castanha .............. 0,5%
Base Ômega Gold .................. qsp

Modo de uso:
Aplicar 2 vezes ao dia.
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