
 

 

 
 
 
 
 
 

PPrróó--TTGG33    
PPootteenncciiaall  PPrreeccuurrssoorr  ddee  TTGGFF--bbeettaa  

EEffiiccáácciiaa  AAnnttii--aaggiinngg  CCiieennttiiffiiccaammeennttee  CCoommpprroovvaaddaa  
  

  
  
FFaattoorreess  ddee  CCrreesscciimmeennttoo  vvss..  EEnnvveellhheecciimmeennttoo  CCuuttâânneeoo  

  

Múltiplos estudos clínicos vêm mostrando que a aplicação tópica de fatores 
de crescimento humano tem mostrado reduzir os sinais do envelhecimento 
cutâneo, incluindo a redução estatisticamente significativa das linhas finas e 
rugas e o aumento da síntese dermal de colágeno. 
 
Visando a avaliar esses efeitos, um estudo randomizou 250 pacientes com 
fotodano cutâneo, que foram tratados durante 3 meses com fatores de 
crescimento. Os resultados mostraram melhora da hidratação cutânea e da 
aspereza, clareamento cutâneo e redução das rugas. 
 
Atualmente, um dos fatores de crescimento mais estudados é o TGF-beta 
(fator de crescimento de transformação beta) que, segundo um estudo 
realizado por Fitzpatrick et al., apresenta diversos benefícios anti-aging, 
como aumento da síntese de colágeno, aumento da espessura epidermal e 
remodelamento dérmico.  
 
Como um potencial precursor de TGF-beta, temos o ômega-3, que 
apresenta efeitos no aumento da expressão desse fator de crescimento. 
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Pró-TG3 é um ativo cosmético que atua como precursor do fator de 
crescimento de transformação beta – TGF-beta. Além disso, devido à 
presença das vitaminas lipossolúveis A e E em sua composição, Pró-TG3 
atua também como um potente agente antioxidante, aumentando sua 
eficácia anti-aging e reduzindo o processo inflamatório cutâneo. 
 
INCI Name: Ascorbyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Linum usitatissimum, 
Hidroxitolueno Butilado, Ethoxydiglycol, Polysorbate 20, Sílica Dimethyl 
Silylate. 



 

 

  
  
  
CCoommppoonneenntteess  
  

ÁÁcciiddooss  GGrraaxxooss  EEsssseenncciiaaiiss  
  

 Ômega-3 (ácido linolênico): Um estudo publicado no periódico 
Journal of Lipid Research teve como objetivo avaliar os efeitos 
fotoprotetor e anti-aging da fração EPA (ácido eicosapentaenóico) do 
ômega-3. Resultados: 

 

• Aumento da expressão do TGF-beta (fator de crescimento de 
transformação beta), resultando no aumento das fibras colágenas 
e elásticas; 

• Inibição da expressão das MMP-1 e 9 UV-induzida 
(metaloproteinase de matriz tipos 1 e 9) em fibroblastos dérmicos 
humanos, sendo estas enzimas responsáveis pelo 
fotoenvelhecimento; 

• Inibição da expressão da COX-2, resultando em um efeito 
antiinflamatório. 

J Lipid Res. 2006 May;47(5):921-30. Epub 2006 Feb 7. 

 
 Ômega-6 (ácido linoléico): restaura a função barreira cutânea, 

reduzindo a perda de água transepidermal (TEWL), resultando no 
aumento da hidratação e da saúde da pele. 

 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002 Nov;16(6):587-94. 

 
 

 Ômega-9 (ácido oléico): apresenta relevante potencial terapêutico na 
cura de ferimentos e na regeneração de peles lesadas. 

 
Wound Repair Regen. 2004 Mar-Apr;12(2):235-43. 

VViittaammiinnaa  CC  
  

A vitamina C é um cofator essencial na hidroxilação da prolina e lisina, 
aminoácidos necessários para estrutura e função do colágeno, sendo assim, 
aumenta a síntese de proteínas colágenas, pró-alfa1 e pró-alfa2. 
 
É também um antioxidante lipossolúvel, agindo como potente agente das 
esterificações celulares lipofílicas capaz de reagir diretamente com os 
radicais peróxidos e regenerar a vitamina E da membrana oxidada. 
 

Medicina, Ribeirão Preto, 31: 31-34, jan./mar. 1998. 

 
  

VViittaammiinnaa  EE  
  

A vitamina E é o principal antioxidante dos domínios lipídicos do corpo, 
assim como o principal antioxidante das membranas celulares. É um 
varredor dos radicais peroxil, protegendo especialmente os ácidos graxos 
poliinsaturados (PUFAs) dentro dos fosfolipídeos da membrana e as 
lipoproteínas (LDL) contra a oxidação. 
 



 

 

  
  
  

PPrroopprriieeddaaddeess  
 

• Remodelamento dérmico; 
• Aumenta a expressão de TGF-beta; 
• Inibe a expressão das MMP-1 e 9; 
• Possui alta penetração cutânea, incorporando-se às estruturas 

cutâneas alteradas; 
• Melhora os sintomas da inflamação na dermatite atópica e na 

psoríase; 
• Reduz a espessura das placas psoriáticas; 
• Reduz a perda transepidermal de água (TEWL), evitando, assim, o 

ressecamento da pele; 
• Promove hidratação profunda; 
• Melhora das defesas naturais e normalização da queratina. 

 
OOuuttrraass  AApplliiccaaççõõeess  
  

FFaattoorreess  ddee  CCrreesscciimmeennttoo  vvss..  RReeppaarraaççããoo  CCuuttâânneeaa 
 

Os fatores de crescimento têm mostrado acelerar a cura de feridas em 
processos crônicos e agudos. Sendo assim, um estudo realizado em Beijing 
objetivou avaliar a eficácia do TGF-beta na reepitelização cutânea. Os 
resultados comprovaram que esse importante fator de crescimento promove 
a adesão de fibronectina e a migração de queratinócitos através da 
regulação da expressão dos genes específicos das integrinas, resultando no 
processo de reparação cutâneo. 
 

Dermatol Surg. 31:7 Part 2: July 2005. 
 

Sendo assim, a aplicação tópica de Pró-TG3 pode ser uma nova opção de 
tratamento coadjuvante das diferentes desordens cutâneas, como: 
 

• Estrias; 
• Psoríase; 
• Pós-procedimentos médicos (peeling, laser, etc); 
• Queimaduras solares e assaduras. 

 
EEssppeecciiffiiccaaççõõeess  TTééccnniiccaass  
Aparência: Sólido Pastoso 
Cor: Amarelo Alaranjado 
Odor: Característico 
Solubilidade: Insolúvel em água e álcool 
  
DDoossaaggeemm  RReeccoommeennddaaddaa  
Pró-TG3 deve ser utilizado em concentrações iguais ou superiores a 2% ou 
até mesmo puro (principalmente no tratamento da psoríase e estrias). 
 


