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TGF-β Biomimético

Ação inibidora sobre o MITF  

para controlar o processo de pigmentação
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INCI Name: Water (and) Butylene Glycol (and) Hydrogenated Lecithin (and) Sodium Oleate (and)

Oligopeptide-68 (and) Disodium EDTA.

Regulação da Pigmentação

Uma pele bronzeada é um importante atributo de beleza e também um motivo de preocupação 

sem fim. A cultura asiática associa o tom de pele mais clara com a saúde, ao contrário das culturas 

ocidentais. Mas a demanda atual por produtos de clareamento da pele estão em ascensão já que a 

hiperpigmentação pode estar associada à idade avançada (manchas senis).

Inspirado no papel TGF-β e do MITF na pigmentação dérmica, Lucas Meyer Cosmetics apresenta 

um novo clareador inovador chamado β-White™, um peptídeo biomimético encapsulado em lipos-

somas. O diferencial em relação aos outros “clareadores tradicionais” é a ação única de inibição 

sobre a via celular do MITF para diminuir a pigmentação constitutiva e facultativa permitindo um 

excelente clareamento seguro.

β-White™ um tgf-β peptídeo biomiético atuando no mitf para reduzir a pigmentação permitindo um 

clareamento máximo e com efeito de luminosidade.

Processo de pigmentação β-White™ efeito clareador
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INIBIção dAs PRoTeíNAs eNvoLvIdAs No PRoCesso de PIGMeNTAção

INIBIdoR dA PRodução de MeLANINA

A pigmentação é o resultado da síntese de melanina pelos melanócitos por meio do processo cha-

mado melanogênese. A síntese de melanina nos melanócitos é o último passo antes que o pigmen-

to de melanina seja transferido graças aos queratinócitos nas vesículas chamadas melanossomas. 

Quando a melanina está depositada para os queratinócitos, a renovação natural da epiderme leva o 

pigmento de melanina até as células superficiais e deixa aparecer a pigmentação cutânea.

O aumento da produção e acumulação da melanina caracteriza a hiperpigmentação, manchas senis, 

manchas da gravidez, entre outras. A inibição da síntese de melanina promove um efeito clareador, 

com o controle das manchas causadas pela idade e da hiperpigmentação.

β-White™ diminui a síntese de melanina com uma ativi-

dade maior que o Arbutin e a Vitamina C, dois agentes 

clareadores conhecidos.

estudo comparativo sobre a síntese de melanina

RT PCR:
Análise dos melanócitos

Western blot:
Análise dos melanócitos

β-White™ diminui as enzimas-chave envolvidas na 

pigmentação para um clareamento eficiente.
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Aumenta o clareamento da pele

Protocolo Teste:

•	 23 voluntários asiáticos com pelo menos um local hiperpigmentado (33 a 55 anos).

•	 Aplicação de um creme com 5% de β-White™, duas vezes ao dia, durante 56 dias.

•	 Colorimetria: análise do parâmetro colorimétrico (L*) na face.

•	 Avaliação clínica pelos dermatologistas com uma escala da cor da pele de D0,D28 e D56.

Avaliação do clareamento da pele (L*) Avaliação clínica da cor da pele Avaliação dos consumidores ao D56

β-White™ reduz a aparência dos pigmentos das manchas. 

100% dos pacientes demonstraram um aumento significativo do clareamento da pele.
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Redução da intensidade da cor

Características e Benefícios

Protocolo Teste:

•	 19 mulheres (51 a 69 anos) voluntárias.

•	 Creme com 2% de β-White™ e 1% de ativo com efeito ácido retinoico like. 

•	 Duas vezes ao dia.

•	 Mão e colo.

β-WhITe™ INduZ o CLAReAMeNTo dePoIs de 2 seMANAs.

Grau de redução das 
machas nas mãos

BenefíciosCaracterísticas

Peptídeos

Peptídeos encapsulados

Único mecanismo de ação

Alta eficiência

Teste clínico com pele asiática 

Resultado significativo perce-
bido pelos consumidores

Estável, fácil de trabalhar

Liberação e penetração altamente eficientes

Atividade clareadora sinérgica e ideal

Pequena dosagem (resultado com 0,5%)

Efeito clareador significativo depois de 28 dias

Promove um efeito clareador de maneira uniforme
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Especificações Farmacotécnicas

Solução parcialmente opalescente.Aparência

6 a 8

Tratamento clareador, tratamento de manchas senis, uniformi-
zação do tom da pele, fotoenvelhecimento, antiaging, cuida-
dos da pele étnica, cuidados específicos (mãos, axilas, colo).

ph

Aplicação

Incorporar ao final da formulação numa temperatura de 35/40°C.Formulação

Water (and) Butylene Glycol (and) Hydrogenated Lecithin (and) 
Sodium Oleate (and) Oligopeptide-68 (and) Disodium EDTA.INCI Name

Clareamento intensivo: 2 a 5%
Clareamento leve: 0,5 a 1%
Corretor de manchas senis: 1 a 2,5%
Exfoliante: 1%

dosagem
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