
ELIX-IRTM

O ELIX-IRTM da Juventude

INCI NAME: Water (and) Glycerin (and) Polygonum aviculare Extract
Number CAS: 7732-18-5 / 56-81-5 / 84604-04-6

Introdução
 
O envelhecimento da pele é causado por dois processos principais:

•	 Envelhecimento	intrínseco	ou	cronológico: é um processo contínuo e inevitável devido à passagem 
do tempo e esta ligado a genes (relógio biológico das células da pele).

•	 Envelhecimento	extrínseco: devido a fatores externos, como poluição, tabagismo, fotoenvelhecimento 
que levam ao envelhecimento prematuro da pele.

Cientistas estimam que o sol seja responsável por 90% do envelhecimento precoce da pele e alertam a 
importância de combater estes danos e preveni-los.

Fotoenvelhecimento

Parte da radiação solar existente atinge o planeta e é filtrada pela atmosfera. As 3 faixas de radiações que 
atinge a superfície terrestre se dividem em radiação ultravioleta; luz visível e radiação infravermelha

Espectro de radiação solar

Comprimento	de	onda

Parte	invisível Parte	visível Parte	invisível

ultravioleta luz visível infravermelho



ELIX-IRTM

O ELIX-IRTM da Juventude

Há anos, o fotoenvelhecimento esteve atribuído apenas à radiação solar (radiação ultravioleta), onde a UVA 
penetra profundamente na derme e induz ao envelhecimento acelerado e os raios UVB penetram na epi-
derme e provocam queimaduras. A radiação UV atinge apenas 7% da superfície da terra, cerca da metade 
estão na faixa da radiação infravermelha (IR), aproximadamente 54%. Portanto o impacto desta radiação 
sobre a pele não pode ser esquecido ou negado. Raios IR também são responsáveis pelo envelhecimento 
precoce e existência de rugas. Este fenômeno da vida a um novo conceito, o Infra´Aging, o qual significa o 
envelhecimento da pele induzido por IR.

Infra’Aging: uma nova abordagem para o fotoenvelhecimento

Infra´Aging é um conceito criado por Lucas Meyer Cosméticos, onde considera a incidência do IR como 
efeito adicional aos danos UV e acelera o processo de envelhecimento cutâneo precoce.

Efeito	direto	dos	raios	UV	e	IR	

Raios UVB penetram na epiderme enquanto UVA são conhecidos por penetrar até a derme papilar (derme 
superior). A radiação IR especialmente a IRA penetra profundamente na pele até atingir a derme reticular 
(derme inferior) enquanto o IRB e IRC só afetam a derme superior.
Catepsina G é uma enzima pertencente à família das proteases e esta presente na pele fotoenvelhecida, 
induzindo ao aumento da produção de metaloproteinases (MMP) e degradação de fibras.

Efeito	indireto	de	IR:	Envelhecimento	térmico	

Quando exposição direta a luz solar, a temperatura cutânea chega a cerca de 40°C, ocorre a absorção de 
IR em calor, contribuindo para o foto-envelhecimento e estimulação da produção de MMP.

Com a associação de UV e IR e consequentemente produção de MMP, as duas radiações são responsáveis 
pelo envelhecimento precoce e aparecimento de rugas.
Com esta nova consideração do impacto de IR no envelhecimento da pele, é necessário oferecer ao merca-
do proteção solar com conceito inovador protegendo as células e a pele dos danos induzidos por IR.

Aumento	de	
MMP’s	induzida	
pelo	calor
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Derme	reticular

Difusão	de	calor

Envelhecimento	induzido	
por	IR	=	Infra´Aging

Envelhecimento	
induzido	por	UV

Envelhecimento	termal

Firmeza e elasticidade diminuída

A exposição solar induz a uma degradação de fibras de elastina, o que pode levar a uma elastose solar após 
longa exposição.

E elasticidade da pele depende de 2 tipos de fibras elásticas: tropoelastina (proteína) e fibrilina-1 (glicoproteína)
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Fibras	elásticas

Fibras	elaunínicas

IR e UV degeneram estas fibras, promovem perda de elasticidade e firmeza. A proteção dos danos solares 
nas fibras elásticas é necessária para preservar a qualidade da pele.
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É um extrato de Polygonum aviculare rico em flavonoides. Uma planta selvagem 
pertencente à família polygonaceae.
Via de inibição da atividade da enzima Catepsina G, Elix-IR TM reduz a produção 
de MMP induzida por IR e UV, contribuindo para integridade de fibras e proteínas 
da matriz extra celular e minimizar o aparecimento de rugas.

Pele fotoenvelhecida ELIX-IRTM

Elix-IR	TM

•	 Diminui rugas
•	 Aumenta elasticidade e firmeza
•	 Aumenta tropoelastina e fibrilina-1
•	 Diminui MMP´s
•	 Diminui enzima Catepsina G

Complementando a proteção de filtros e protetores solares, Elix-IRTM biologicamente protege a pele dos 
danos UV e IR e permite uma exposição mais segura a radiação solar.

Elix-IR TM: nova abordagem contra o fotoenvelhecimento
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Estudo de Eficácia

Inibição da Catepsina G

Introdução	

Catepsina G é uma serina protease com importantes funções biológicas, tais como processamento de pro-
teólises pro-enzimáticas, degradação intracelular, etc.
Catepsina G ativa MMP-1, MMP-2 e MMP-3, induzindo assim a degradação de proteína na epiderme e 
derme. Son et. al. também demonstra que a Catepsina G aumenta a expressão de MMP em fibroblastos hu-
manos normais através de fragmentos de fibronectina e induz a conversão de próMMP-1 para MMP-1 ativo. 
Também demonstra que Catepsina G estimula a atividade elastolítica da elastase induzindo fragmentação 
de fibras elásticas.
Recentemente foi demonstrado que a expressão de Catepsina G é maior na pele fotoenvelhecida, aumen-
tando assim a expressão de MMP.
A MMP contribui muito para os danos da matriz extracelular (MEC) da pele fotoenvelhecida, e a fibronectina 
é um elemento importante na manutenção da integridade da MEC. Estas alterações da matriz induzem a 
rugas e peles mais ásperas.

Objetivo	

Verificar e evolução da atividade de Catepsina G e a capacidade de Elix-IRTM na inibição desta atividade.

Protocolo	

Por meio de ensaio enzimático, avaliamos o efeito inibitório de Elix-IRTM na atividade de Catepsina G.
A enzima de Catepsina G é diluida em 1/50 e β-caseína como substrato é usado em 1mg/mL
Um inibidor de Catepsina G  (Phosphonic acid, [2-[3-[[(1-benzoyl-4-piperidinyl)methylamino]carbonyl]-2-
naphthalenyl]-1-(1-naphthalenyl)-2-oxoethyl]) é usado como controle positivo.

Elix-IRTM é testado em diferentes concentrações e a concentração permitida para inibição de 50% da ativida-
de de Catepsina G foi determinada (IC50).

Tratamento	

A degradação proteolítica de uma proteína rotulada com resultado de fluorescência (=substrato; caseína 
conjugada de fluorescência)

O IC50 de Elix-IRTM  é determinado pela pré-incubação da enzima (Catepsina G) com diferentes diluições do 
extrato e plotagem da atividade desta enzima.
A atividade da enzima Catepsina G foi mensurada por fluorescencia 485 e 535 nm.
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Resultado

Como mostrada na figura abaixo, Elix-IRTM à 0,014% inibe 50% da atividade da enzima G.

Inibição da atividade da Catepsina G
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ELIX-IRTM

Elix-IRTM  inibe fortemente a atividade da enzima Catepsina G

Estudo EX Vivo

Evolução da indução de IR – Infra`Aging

A exposição aos raios UV demonstrou-se aumentar fortemente a expressão de MMP induzindo os danos da 
matriz extracelular dérmica.

Um dos primeiros sinais de fotoenvelhecimento é o desaparecimento das fibras de oxitalam localizado na 
derme papilar.

Avaliação do efeito Elix-IRTM na prevenção e proteção contra o fotoenvelhecimento induzido por IR. 

Protocolo	

Fragmento de pele foi obtido de mulher com 65 anos, pele fototipo II/III, submetida à cirurgia.

Um gel de carbopol contendo 2% de Elix-IRTM X placebo foi aplicado diariamente à superfície da pele 
durante 8 dias.

No 5° dia, 30 min. após aplicação da fórmula com Elix-IRTM, a pele de biopsia foi irradiada ou não com uma 
lâmpada específica de IR durante 60 min.

No 6° e 9° dia, três peles foram recuperadas antes do estudo de imunomarcação.
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Recuperação	da	biopsia	da	
pele	pela	imunomarcação

Aplicação	de	Elix-IRTM

Radiação	IR

Imunomarcação	de	MMP-1

Expressão de MMP-1 foi detectada em seções congeladas recuperadas no D6 usando um policlonal do 
anticorpo anti-MMP-1 diluído até 1/100eme por 2h em temperatura ambiente. A coloração foi reforçada e 
revelou usando fluorescência verde. Os núcleos, contrastados com fluorescência vermelha.

Imunomarcação	de	tropoelastina

As amostras congeladas recuperadas no D9 foram cortadas em seções 7μm de espessura. Foram montadas 
em lâminas para imunomarcação. As lâminas foram observadas microscopicamente.
 
Expressão de tropoelastina foi detectada em seções congeladas utilizando um anticorpo policlonal de coelho 
anti-elastina diluído em 1/800eme durante 2h em temperatura ambiente. Na revelação utilizou fluorescência 
verde e o núcleo contrastado com fluorescência vermelha.

Resultado	

Imunomarcação de MMP-1

Imunocoloração da expressão de MMP-1 em pele de biopsia irradiada ou não com infravermelho e pré-
-tratado ou não com Elix-IRTM no D6 foram apresentadas a seguir.
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No 6° dia sem tratamento, a coloração de MMP-1 é moderada a muito claro. Na derme papilar, a coloração 
é fraca.

2%	de	Elix-IRTM	+	Radiação	IR+	Radiação	IR

Após radiação IR e comparação com o controle, o expressão de MMP-1 é claramente aumentada na epi-
derme e derme (figura a esquerda). Após tratamento com Elix-IRTM seguido de radiação IR comparado com 
controle, à expressão de MMP-1 é claramente reduzida (figura a direita).

O pré-tratamento com Elix-IRTM inibe totalmente a indução de MMP-1 por radiação IR.

A radiação IR diminui as MMP que são secretadas por queratinocitos e fibroblastos, reduzindo substancial-
mente o dano do tecido conjuntivo.

A diminuição de MMP induzida por IR, secretadas por queratinócitos e fibroblastos, diminuem substancial-
mente o dano do tecido conjuntivo.

Imunomarcação	das	Tropoelastina	

Imunocoloração de expressão de tropoelastina em pele de biopsia irradiada ou não com infravermelho e 
pré-tratada ou não com Elix-IRTM, estão presentes abaixo.
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Derme
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Junção	
dermo-epiderme

Queratinócitos	(vermelho)

Tropoelastina

Controle (não tratado) – 9° Dia

No 9° dia, com nenhuma exposição a IR e tratamento, a presença de tropoelastina é bastante clara e regular 
na derme papilar e reticular.
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2%	de	Elix-IRTM	+	irradiação	IR+	irradiação	IR

Após irradiação IR no 5°dia e comparado com biopsia não tratada, a expressão de tropoelastina é diminu-
ída em todas as fibras elásticas da derme (reticular e papilar) (figura a esquerda)
Após tratamento com Elix-IRTM e radiação IR, a expressão de tropoelastina é semelhante ao observado na 
biopsia de controle (figura a direita). 
O pré-tratamento com Elix-IRTM inibe totalmente as alterações de tropoelastinas induzidas por radiação IR.

Conclusão 

Este experimento confirma que na inibição da Catepsina G, Elix-IRTM diminui a produção de MMP sob IR e 
protege totalmente as fibras da derme reticular da degradação induzida por IR e pelo calor.

Elix-IRTM protege totalmente a derme reticular dos danos de IR

Estudo clínico

Evolução da eficácia Anti-rugas (exposição UV e IR)

Protocolo	

20 voluntários saudáveis entre 35-65 anos participaram do estudo.
Durante 28 dias os voluntários aplicaram creme contendo 2% Elix-IRTM ou placebo.  De um lado da face foi 
aplicado Creme com Elix-IRTM e do outro lado placebo, pela manhã e a noite. Não utilizaram protetor solar.

Ensaio	clínico	

As medidas com o equipamento Derma TOP-Blue foram realizadas na área de “pé de galinha” após 28 dias 
de aplicação do produto X placebo, duas vezes ao dia.

A análise da topografia da superfície da pele foi feita utilizando uma análise de imagem inovadora sem a 
necessidade de replicação e permite que os diferentes parâmetros de avaliação de eficácia anti-rugas possa 
ser captado.

Para	captura	e	visualizar	os	resultados,	foi	utilizado	software	OptoCAT.
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Resultados

Análise da topografia do pé de galinha da pele:

Eficácia anti-rugas

Dia	0 Dia	28

ELIX-IRTM

0,8% 0,8% 1%0,3%

-11,2%* -11,5%* -11,5%*-11,2%*

Estes resultados se relacionam com uma diminuição da aspereza da pele, sendo significativo na redução de 
rugas, aparência e suavidade da superfície da pele.
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Dia	0 Dia	28

Dia	0 Dia	28

Elix-IRTM reduz claramente a aparência das rugas e melhora da superfície da pele
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Evolução da elasticidade e firmeza da pele (exposição UV-IR)
 

Cutometer®

Protocolo 
 
20 voluntários entre 35-65 anos, durante 28 dias aplicaram de um lado do antebraço creme contendo 2% 
de Elix-IRTM e do outro lado creme com placebo pela manhã e a noite. Não fizeram utilização de filtro solar.

Ensaio	clínico

A avaliação da elasticidade e firmeza da pele foi medida utilizando dipositivo Cutometer®

Resultado

Evolução da firmeza (R0)
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Observou-se	uma	clara	melhora	da	firmeza	da	pele	 (R0)	na	área	afetada	após	28	dias	de	
aplicação	da	fórmula	com	Elix-IRTM	duas	vezes	ao	dia.

Evolução da elasticidade da pele (R2)

Observa-se	claramente	que	o	parâmetro	R2	aumenta	para	valor	médio	de	4,8%	após	aplicação	
de	fórmula	com	Elix-IRTM		durante	28	dias,	enquanto	a	área	tratada	com	placebo	possui	uma	
melhora	de	0,5%	em	28	dias.
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Conclusão

Com base nos resultados obtidos com os procedimentos experimentais adotados, pode-se concluir que Elix-IRTM :

•	 aumenta a firmeza da pele (R0) na área tratada
•	 aumento da elasticidade da pele (R2) na área tratada

Aplicações

•	 Produto anti-aging
•	 Fórmulas anti-rugas
•	 Cuidados ao redor dos olhos
•	 Cuidados diários
•	 Fórmulas masculinas
•	 Cuidados pós-sol

Dica de formulação
Recomenda-se incorporá-lo no final da formulação, com temperatura menor que 40°C.

Dosagem recomendada
0,5 – 2,0%

Referência Bibliográfica: Informe técnico Lucas Meyer.
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