(EFICÁCIA NO TRATAMENTO DO MELASMA)

ACTICINOL

Depois

O butilresorcinol apresentou
significativa
redução
do
melasma na região malar, testa
e queixo após 24 semanas de
tratamento quando comparado
ao placebo3.
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ATIVIDADES 2-4:
• Inibição da atividade da enzima tirosinase;
 Redução do conteúdo de melanina;
 Inibição do receptor α-MSH;
 Eficaz no tratamento do melasma.

CONCENTRAÇÃO DE USO2-4:
ActiCinol 0,1 a 1%.

EFEITOS ADVERSOS2,3:
Os efeitos adversos são leves como eritema,
descamação e prurido no local.
Butilresorcinol (µM)

 O n-4-butilresorcinol demonstrou significativa inibição da síntese de melanina de
maneira dose dependente. Além de apresentar inibição da atividade da enzima
tirosinase3.
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Duas outras proteínas relacionadas à
tirosinase, denominadas TRP-1 e TRP-2
também participam dessa via.

Informações destinadas exclusivamente aos profissionais da saúde.

A tirosinase é uma enzima chave na via
biossintética que lava a produção de
melanina, que ocorre nos melanócitos.

Diversos estudos demonstram a excelente
eficácia do butilresorcinol no tratamento do
melasma com melhora significativa da
qualidade de vida dos pacientes.

DADOS CIENTÍFICOS DOS BENEFÍCIOS ACTICINOL :

Antes
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PROPRIEDADES 2-5:
O ActiCinol (n-4-butilresorcinol) é um
potente agente despigmentante utilizado no
tratamento de hiperpigmentações como o
melasma. É eficaz na inibição de enzimas
importantes na formação da melanina.

Pesquisa e Desenvolvimento: Pharmaceutical Consultoria (Junho 2014)

O melasma é uma hipermelanose crônica, adquirida, que
acomete áreas expostas da pele, principalmente as regiões
frontal e malar. Afeta ambos os sexos, com maior
incidência em mulheres, especialmente gestantes. A
radiação UV é fator importante, implicado na peroxidação
de lipídios na membrana celular, com liberação de radicais
livres, que estimulam os melanócitos.
O ActiCinol (n-4-butilresorcinol) atua na biossíntese da melanina. Inibe a enzima
tirosinase, reduzindo assim, a produção de melanina escura. O ActiCinol também
inibe outra enzima chamada TRP-1, que vai substituir a produção de melanina negra
em melanina com tons mais claros. Além disso, o ActiCinol também inibe o receptor
α-MSH, que é responsável por ativar a síntese de melanina. Ao inibir esses
componentes, o ActiCinol apresenta excelente atividade despigmentante. A eficácia
2-4
despigmentante do butilresorcinol tem sido demonstrada em diversos estudos .

