
INTRODUÇÃO

Celulite / Aspecto casca de laranja
A celulite é vista em 85% das mulheres, independentemente da idade, etnia, forma do corpo ou peso. É 
caracterizada por um acúmulo de gordura nos adipócitos, localizados debaixo da pele, que adquirem o 
formato de nós, especificamente encontrada na região das coxas, glúteos, quadris e abdômen. O aspecto 
de casca de laranja da pele é uma consequência visível da celulite, caracterizada por irregularidades da 
superfície cutânea. 

Perda da firmeza
O colágeno e a elastina são proteínas dérmicas responsáveis pela firmeza, elasticidade e textura da pele. 
Idade, variações de peso, gravidez ou exposição ao sol levam a degradação da fibra e frouxidão da pele. A 
falta de densidade na derme esta associada à falta de firmeza da pele, o que pode acarretar na infiltração 
de gordura, aumentando assim a aparência de aspecto casca de laranja.

Estrias
Estrias são lesões cutâneas associadas com o estiramento mecânico contínuo e progressivo da pele, que 
ocorre com frequência no ganho de peso, durante a puberdade e início da vida adulta ou durante a gravi-
dez. Clinicamente, as lesões evoluem com o tempo, passando inicialmente de uma cor vermelha para uma 
marca branca típica de estiramento. As estrias são um tipo de cicatriz que aparecem na camada dérmica da 
pele e parece estar correlacionada com a perda da capacidade de síntese de fibroblastos e a forte alteração 
da estrutura do tecido conjuntivo. Colágeno, elastina e fibras de fibrilina são significativamente reduzidas na 
pele com estrias, em comparação com a pele normal.
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Potencializador da beleza da pele 3 em 1

INCI NAME: Bentonite (and) Butyrospermum parkii (Shea) Butter Extract (and) Persea gratissima (Avocado) Fruit Extract
Number CAS: 215-108-5 / 292-515-7 / 232-428-0

Complexo inovador 3 em 1 composto por manteiga de karité não torrificada e extratos 
de semente de abacate em bentonita: reduz a aparência da celulite e marcas de estrias e 

aumenta a firmeza da pele.
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Body³ Complex™ é um ativo cosmético único que possui tripla ação 
devido a sinergia da combinação de três componentes.

Extrato de Manteiga de Karité não torrificado:
O extrato de manteiga de karité não torrificado contido no Body³ Complex™ é rico em éster viminalol, que 
esta associado com ação de emagrecimento. A presença dessa molécula ativa se dá devido a um processo 
de fabricação sustentável, que economiza tempo e energia, feito por mulheres que vivem nas aldeias de 
Burkina Faso. Esse processo é realizado sem a tradicional etapa de torrefação, sendo preservado o seu teor 
de éster viminalol, que normalmente é degradado pelo calor e elevada temperatura durante a torrefação. 
Posteriormente, esse componente é purificado através de um processo patenteado a fim de garantir a melhor 
eficácia deste extrato único.

Extrato de semente de abacate
Também colhidas em Burkina Faso, às sementes de abacate são subprodutos de sua 
polpa. A extração é feita concentrando a matéria insaponificável contida nestas se-
mentes. O óleo de abacate e de seus componentes insaponificáveis é utilizado em 
várias aplicações farmacêuticas por suas propriedades terapêuticas, dermatológicas e 
medicinais. Os efeitos bioquímicos da matéria insaponificável desse fruto demonstra-
ram o seu potencial como ativador do metabolismo do tecido conjuntivo e com bom 
efeito anti-inflamatório.

Bentonita
É uma argila ativa conhecida por suas propriedades biológicas no corpo e na pele (calmante, anti-acne, 
etc). A bentonita proporciona benefícios como a regeneração da matriz extracelular (MEC), devido à presen-
ça de grupos Silanóis (SiOH) na sua estrutura química.Devido a sua estrutura em multi camadas, a bentonita 
aprisiona o extrato de semente de abacate e o extrato de manteiga de karité não torrificado, formando o 
Body³ Complex™, sendo usada como um sistema de entrega para uma liberação progressiva dos dois ex-

tratos sobre a pele.

Body³ Complex™

Bentonita

Extrato de Semente 
de Abacate

Extrato de Manteiga 
de karité não 

torrificada

Árvore de karité 
Burkina Faso

Nozes de karité 
secas

Tradicional processo 
de torrefação

Manteiga de 
karité não 
torrificada

Concentrada em 
éster de viminalol
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3 Mecanismos de Ação
Redução da aparência da celulite
A lipólise ocorre naturalmente nos adipócitos para gerar energia para a célula, sendo essa reação bioquími-
ca regulada pelo AMP cíclico (AMPc) celular. Altas quantidades de AMPc ativam uma enzima envolvida na 
lipólise, o Hormônio Lipase Sensível (HSL).Para estimular a lipólise, portanto, o aumento do nível de AMPc 
é necessário. 
O Body³ Complex™ é capaz de aumentar o nível de AMPc através de uma via inovadora, atuando sobre a 
Zinco-Alfa-2-Glicoproteína (ZAG). ZAG é uma proteína secretada pelos adipócitos e queratinócitos capaz 
de se ligar aos receptores β3-adrenérgicos localizados na membrana dos adipócitos, aumentando os níveis 
de AMPc e potencializando a lipólise. Recentemente, a proteína ZAG foi estudada em um estudo clínico 
antiobesidade.

Body³ Complex™ se diferencia dos outros agentes de emagrecimento devido a 
sua ação inovadora de estimulação da lipólise através do caminho ZAG. A ação 
da cafeína pode ser intensificada adicionando o Body³ Complex™ na formulação.

Aumento da firmeza
A firmeza da pele desempenha um papel importante em seu aspecto, sendo que, a perda da densidade 
dérmica esta intimamente relacionada com o aparecimento da celulite. Sem a presença de colágeno e das 
fibras de elastina, os adipócitos migram da hipoderme para a superfície da pele, onde podem se expandir e 
multiplicar, formando a celulite. Portanto, é muito importante conseguir limitar a degradação da derme para 
evitar que isso ocorra.
A elastase é uma serina protease envolvida na degradação das fibras da derme que acelera a perda da den-
sidade dérmica e da firmeza da pele. Body³ Complex™ é capaz de estimular a SKALP (antileucoproteinase 
derivada da pele), um inibidor de elastase, que consegue retardar a degradação da derme, de modo a pro-
porcionar uma pele mais firme e impedir a migração dos adipócitos da hipoderme para a superfície cutânea.

Redução da aparência de estrias
Os silanóis contidos na bentonita são conhecidos por regenerar a matriz extracelular (MEC). Eles aumentam 
o crescimento dos fibroblastos, induzindo a síntese dos mais importantes elementos envolvidos na regene-
ração da MEC. Estudos clínicos demonstraram que os sinalóis estimulam a produção de colágeno e fibras 
de elastina, levando a remodelação das fibras dérmicas e uma melhoria da superfície da derme. Foram 
realizados testes com a bentonita para aplicação em estrias, que demonstrou claramente uma melhora na 
cor, comprimento e aparência geral. 

Devido aos seus três diferentes mecanismos de ação, Body³ Complex™ melhora 
clinicamente a aparência da pele com uma ação geral: reduz a aparência da 
celulite e o aspecto casca de laranja, melhora a firmeza da pele e diminui as 

marcas de estrias.

Superfície cutânea

Hipoderme

Derme

Junção derme-epiderme

Epiderme
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ESTUDOS DE EFICÁCIA

Estímulo da síntese de Zinco  α-2-glicoproteína (ZAG)

Introdução
Zinco α-2-glicoproteína (ZAG) é produzida por várias células do corpo humano, como os queratinócitos 
epidérmicos, que demonstram sua expressão aumentada com a diferenciação celular. ZAG também é secre-
tada abundantemente pelos adipócitos maduros como uma importante adipocina (citocina secretada pelo 
tecido adiposo - proteínas de sinalização célula célula), o que lhe confere um papel autócrino / parácrino 
em função do tecido adiposo.
Várias evidências farmacológicas e bioquímicas indicam que a ZAG induz a lipólise in vitro mediada pelo 
sistema AMP, através da interação com os receptores β3-adrenérgicos. Estudos in vivo, demonstraram que 
o aumento da atividade da ZAG induz a uma perda de peso, que leva a uma perda da gordura corporal. 

Procoloco
Usando um ensaio de ELISA, foi quantificado o ZAG em cultura de queratinócitos humanos normais, incu-
bados na presença ou na ausência de Body³ Complex™, em incubadora humidificada com 5% de CO2 e 
95% de ar atmosférico.
O Body³ Complex™ foi testado em diferentes concentrações, variando de 0,05 a 0,1%.

Resultados
Todo experimento foi realizado em triplicata e os resultados foram primeiro calculados em ng de ZAG por 
mg de proteínas totais e, em seguida, dado em % de estimulação comparado com o controle (sem tratamen-
to). As análises estatisticas foram realizadas usando o teste de t Student.

Pele com celulite Pele firme sem celulite

3 - Nível Epidérmico
Estimula a regeneração da pele.

2 - Nível Dérmico: Limite da 
degradação de fibras da derme 

e infiltração de gordura.

1 - Nível Hipodérmico: Deposi-
ção de lipídeos.

1 - Diminui a celulite
2 - Aumenta a firmeza

3 - Reduz a aparência de marcas de estrias
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Conclusão
Os resultados mostraram que o Body³ Complex™ é capaz de estimular a síntese de ZAG nos queratinócitos, 
com um efeito dose-dependente, levando a ativação da lipólise.

Estímulo da síntese de SKALP por queratinócitos humanos.

Introdução
Antileucoproteinase derivada da pele (SKALP) é um inibidor de elastase, que regula o excesso de produção 
dessa enzima, levando a uma consequente redução da destruição das fibras elásticas. Através da ativação 
da SKALP conseguimos reduzir a degradação de elastina e aumentar a integridade da derme, a fim de:

•	 Limitar as estrias;
•	 Limitar a infiltração de adipócitos na derme;
•	 Limitar o armazenamento de lipídeos nos adipócitos;

Objetivo
Determinar os efeitos do extrato de semente de abacate na estimulação da SKALP a fim de inibir a atividade 
da elastase.

Protocolo
Utilizando uma técnica de ELISA específica e sensível, foi quantificada a produção de SKALP em cultura de 
queratinócitos humanos normais, incubados na presença de Body³ Complex™ na concentração de 0,1%.

Efeito do Body³ Complex™ na síntese de ZAG em queratinócitos humanos.

Estimulação ZAG

+15%

 Body³  Complex™ 
(0,05%)

Body³  Complex™ (0,1%)

*p<0.005
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Alteração do tecido conjuntivo
Perda da firmeza
Aumento de celulite

↑ Alta elastase

↓ Baixa elastase

Degradação de fibras de elastina

Aumento armazenamento de lipídeos
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Produção de SKALP

Controle Body³  Complex™ (0,1%)

*p<0.05
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Avaliação da eficácia na redução da aparência de estrias
Introdução
A bentonita é uma argila mineral amplamente utilizada para diferentes aplicações, como formulações far-
macêuticas, SPA e medicina estética.  Recentemente, ela esta sendo bastante utilizada para novos sistemas 
de liberação ou por sua capacidade de cicatrização de feridas.

Objetivo
Avaliar a eficácia in vivo da bentonita na redução da aparência de estrias.

Protocolo
Estudo realizado com 22 voluntárias saudáveis com idade entre 19 e 37 anos, tipo de pele caucasiana com 
pelo menos duas estrias de aparecimento recente (a menos de 12 meses), inflamadas (cor rosa a vermelho 
púrpura) e grau bilateral.

Tratamento
As voluntárias aplicaram um creme emulsão contendo bentonita a 3% ou um creme placebo por 56 dias. 
Cada um dos cremes foram aplicados em uma área diferente da pele, com a presença de estrias.

Avaliação Clínica
Nos dias 0, 28 e 56 a análise da cor das estrias foi realizada por meio de fotografias digitais de alta reso-
lução, em condições de iluminação completamente reprodutíveis. 
Colorimetria das estrias
Análise realizada a partir de fotografias, que são tiradas em duas regiões de interesse: uma área com estrias 
e uma área da pele normal (sem estrias).
O uso de softwares nos permite detectar os parâmetros L*, a* e b* a partir de RGB (Red, Green, Blue) da 
imagem digital, das estrias.

Conclusão
O Body³ Complex™ estimula a produção de SKALP, limitando a degradação das fibras dérmicas e diminuindo 
a infiltração de gordura, comprovando o seu efeito potencial sobre as fibras elásticas e a integridade da derme.

Resultados
Os resultados são apresentados em pg de SKALP por µg de proteínas totais. As análises estatísticas foram 
realizadas usando o teste de t Student.
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Morfologia das estrias: metodologia de aquisição

São tiradas fotografias em cada momento de avaliação do estudo. A comparação entre a fotografia tirada 
no início do estudo (T0) e a tirada no momento avaliado (Tn) garante uma boa visualização do resultado. 

Essas fotografias são processadas usando um software especifico. Após a digitalização é subtraído o ruído 
de fundo e é limitada a área estudada com estrias. Essa análise é realizada para a área tratada com o pro-
duto e com o placebo.

Auto-avaliação
No final do estudo, os voluntários tiveram que preencher um questionário a fim de obter uma opinião geral 
em relação à eficácia dos produtos testados.

Resultados
Colorimetria das estrias
Os resultados são expressos em termos de evolução da diferença nos parâmetros:
•	 a*: que representa a evolução da cor vermelha da estria;
•	 ΔE*: que representa a variação da coloração geral entre a área com estrias e a área com a pele normal.

 Diferença da cor entre as 2 áreas

Marcas de estrias na barriga

A	análise	dos	resultados	se	baseia	no	parâmetro	da	cor,	o	ΔE:	A	comparação	desse	parâmetro	permite	de-
terminar o efeito do produto testado na cor da pele com marcas de estrias.

•	 L*: brilho
•	 a*: coordenadas cromáticas que representam o equilíbrio entre o vermelho e o verde
•	 b*: coordenas cromáticas que representam o equilíbrio entre o amarelo e o azul
•	 ITA°: ângulo tipológico individual
•	 ΔE	=	√(ΔL2	+	Δa2	+Δb2):	diferença de cor entre as duas áreas (a área com estria e a área com 

pele normal).
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Observou-se claramente uma diminuição no parâmetro a*, apenas na área da pele com estrias, e também 
no	parâmetro	ΔE.	Tomados	em	conjunto,	estes	resultados	atestam	que	a	formulação	com	bentonita	reduz	a	
vermelhidão de estrias e reduz a diferença da cor entre a pele normal e a pele com estrias, comprovando o 
efeito da bentonita sobre as estrias. 

Morfologia das estrias
Os resultados são expressos através da área de superfície (pixels²) medidos por fotografia das estrias antes 
e depois do tratamento com a bentonita.

Variação de cor entre a área com 
estrias e a pele normal
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Análise morfológica da estria

Observou-se uma significativa redução na área da superfície com estrias depois do tratamento com a for-
mulação contendo bentonita.

22% de redução da área da 
superfície de estrias

Voluntário #B

Voluntário #C

Fotografia digital ilustrada

T0 T56
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77%

82%

86%

64%

86%

91%

100%

Estrias estão mais finas

A rugosidade da pele foi atenuada

 Estrias estão menos evidentes

Pele está mais Homogênea

Estrias estão menos elevadas

Estrias estão mais claras

Pele está mais macia

Opinião Positiva (%)

Auto-Avaliação

Auto-avaliação
Estudo feito com o objetivo de avaliar a percepção dos voluntários sobre a formulação contendo bentonita, 
usada para redução de estrias por 56 dias.

Conclusão
Os resultados demonstraram que a bentonita desempenha um papel importante na melhoria da aparência 
da estria.

ESTUDO CLÍNICO

Avaliação anticelulite e aumento de firmeza

Superfície Cutânea por PRIMOS Pico® e densidade dérmica por DermaScan®

Introdução
O estudo in vivo da superficie cutânea caracteriza como parâmetro as células de gordura (alívio da média, 
amplitude máxima e volume de nódulos de gordura), utilizando o 3D PRIMOS Pico®.
O estudo in vivo da densidade da derme analisa a proporção de infiltração de gordura, utilizando o Der-
maScan C®, que caracteriza a firmeza da pele.

Objetivo
Avaliar a eficácia, in vivo, do Body³ Complex™ na ação anticelulite e de aumento de firmeza da pele.

Protocolo
22 voluntários saudáveis com idade entre 28 e 71 anos. O índice de massa corporal das pessoas (IMC = peso 
/ altura²) deveria variar entre 23 e 30, apresentando sobrepeso e nódulos de gorduras visíveis nas coxas.
Aplicaram durante 28 dias, pela manhã e a noite, um serum / gel contendo 1% de Body³ Complex™ ou pla-™ ou pla- ou pla-
cebo. A formulação contendo o produto foi aplicada em uma coxa, enquanto a formulação com o placebo 
foi aplicada na outra.

Avaliação Clínica

Métodos de pertinência
Foram controlados alguns parâmetros dos voluntários que poderiam intervir nos resultados das análises, 
como a retenção de líquidos, modificação da dieta e / ou hábitos alimentares, checados a partir do controle 
de peso e medida do perímetro do tornozelo, em centímetros. A variação de peso maior que 3kg ou uma va-
riação do perimetro dos tornozelos maior que 2cm em comparação com os valores iniciais não seria aceita.
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Análise do relevo cutâneo: PRIMOS Pico®

Nos dias 0 e 28 foram realizadas medições diretas in vivo através de fotografias que permitem determinar 
parâmetros da superfície cutânea na área de interesse. Uma diminuição em um dos parâmetros abaixo ca-
racteriza um efeito anti-celulite.

•	 A rugosidade média (em µm): média aritimética da variação do plano médio
•	 A amplitute máxima da superfície (em µm): altura entre o pico mais alto e o menor buraco da superfície.
•	 O volume médio (em mm³/mm²): volume total da superfície, obtido através da medição do espaço entre 

um plano horizontal virtual e todos os pontos da superfície, dividido pela superfície medida = média do 
volume por unidade de superfície.

Análise da densidade da derme: DermScan®  
Nos dias 0 e 28 foram realizadas medições diretas in vivo usando a alta frequência ecográfica DermaScan®. 
Esse método permite a visualização bidimensional da pele, nos níveis da derme e epiderme, com uma pe-
netração de 13mm.
- O tecido conjuntivo, ecogênico, aparece na cor amarelo para verde.
- As inclusões de gordura, não ecogênicos, aparecem na cor preta.
- A proporção da superficie de inclusão de gordura para a superficie total analisada, da o resultado da pro-
porção de gordura presente (em %). Uma redução desta razão caracteriza uma diminuição no acúmulo de 
gordura sub-cutânea, que leva a um aumento na densidade da derme.

Tecido conjuntivo (amarelo para verde)

Inclusões de gordura (em preto)

Epiderme Derme

D0

Visualmente, um decréscimo no número de zonas pretas caracteriza uma diminuição nas inclusões de gor-
dura e um aumento na densidade da derme e firmeza da pele.

Resultados

Critérios de Controle
Não foi observada uma variação de peso maior que 3kg, o perímetro dos tornozelos não teve variação 
significante e não houve nenhum fenômeno de retenção de água, sendo assim, todos os participantes foram 
mantidos no estudo.

Análise de relevo cutâneo - celulite
A superficie cutânea, antes e depois do tratamento foi medida em ambas as coxas. Três parâmetros foram 
avaliados: a rugosidade, a amplitude máxima do nódulo de gordura e o volume.
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*p<0,05 **p<0,01

Em 28 dias, Body³ Complex™ induziu uma diminuição significativa na média de rugosidade de 10%; na 
amplitude máxima de 9% e no volume de 9%. O placebo não foi capaz de induzir qualquer variação signi-
ficativa dos parâmetros da superficie cutânea no mesmo período de tempo. Quando comparado ao place-
bo, Body³ Complex™ induziu uma diminuição significativa na média de rugosidade de 7% e na amplitude 
máxima e volume de 13%.

Body³ Complex™ induziu um efeito significativo anti-celulite em:
•	 68% dos participantes quando comparado ao placebo no parâmetro de rugosidade;
•	 73% dos participantes quando comparado ao placebo para a amplitude máxima;
•	 73% dos participantes quando comparado ao placebo para o volume.

D0 D28 D56

Voluntário #14 em D0

Nódulos de gordura

Voluntário #14 em D28

Redução dos nódulos de gordura
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Body³ Complex™ suaviza a superfície da pele e atenua o aspecto casca de laranja.

Body³ Complex™ reduziu singificativamente o número e o volume de nódulos de gordura em voluntários 
saudáveis depois de 28 dias de tratamento. A redução da rugosidade atingiu mais de 19%, a redução da 
amplitude máxima atingiu mais de 24% e o volume reduziu mais de 37,5% depois de 28 dias de aplicação.

Análise da ação de firmeza e efeito redensificante

A densidade da derme antes e depois do tratamento foi medida em ambas as coxas (a tratada com o gel 
contendo 1% de Body³ Complex™ e a tratada com o placebo). Uma diminuição da superficie não ecogênica 
em relação da superficie total, caracteriza uma diminuição da infiltração de gordura e, com isso, um efeito 
redensificante.

Inclusões de Gordura (preto)

*p<0,005

Placebo

Tecido Conjuntivo 
(amarelo para verde)

-3%(ns)

D0

D28 D28

D0 +9% de 
densidade 
dérmica

Body³Complex

Após 28 dias de aplicação, Body³ Complex™ induziu uma redução signficante na proporção de inclusões de 
gordura na derme de 9%. O efeito redensificante foi medido em 82% dos voluntários, sendo que o placebo 
não induziu uma alteração significante na densidade da derme após 28 dias.

Ação de firmeza

D0 D56
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Redução de estrias e emagrecimento

D0 D56

Efeito geral

D0 D56
Conclusão
Body³ Complex™ é um ativo perfeito 3 em 1 para combater a celulite e as estrias e propocionar firmeza 
para a pele.

Estrias
Regeneração da pele
Redução da aparência das 
estrias (cor e superfície)

Firmeza
 ↑SKALP

↓Elastase
Efeito Redensificante

Celulite
      ZAG

        Lipólise
Reduz aspecto casca de laranja
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Aplicações Cosméticas
- Produtos para emagrecimento;
- Produtos anticelulite;
- Produtos firmadores;
- Produtos antiestrias;
- Tratamento pós gravidez;
- Cuidados específicos para área da barriga;
- Tratamento corporal multifuncional.

Concentração usual: 0,1 a 1%

pH de estabilidade: abaixo de 9,0

Incorporação: Pré solubilizar em água antes de incorporar: 1 parte do ativo para 5 ou 7 partes de água. 
Adicionar quando a temperatura estiver abaixo de 40°C.

Incompatibilidades: Pode interagir com alguns agentes gelificantes, especialmente os acrílicos (carbô-
meros e copolímeros baseados em acrilato). Essa interação aparece com a formação quase imediata de um 
gel de aspecto duro.

Referência Bibliográfica: Informe técnico da Lucas Meyer Cosmétics.
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