Zeropollution
Sua pele eternamente jovem
Implantação: 07/10/2020 Revisão: 09/10/2020 Número: 01
FÓRMULA MOLECULAR: N.A
PESO MOLECULAR: N.A
CAS N°: N.A
DCB: N.A
DCI: N.A
INCI NAME: Rosmarinus officinalis leaf extract, Olea europaea leaf extract, Lippia citriodora
leaf extract e Sophora japonica extract.
FATOR DE EQUIVALÊNCIA: N.A
FATOR DE CORREÇÃO: N.A
INTRODUÇÃO
Existem dois grandes vilões quando o assunto é envelhecimento: o tempo e nosso estilo de vida.
O passar dos anos naturalmente causa alterações fisiológicas que resultam em rugas, flacidez,
manchas, excesso de oleosidade e desidratação. Porém, o ambiente em que estamos inseridos pode
acelerar e muito esse processo além de intensificar estes sinais. Exposição solar e outros tipos de radiação
como a luz das telas, tabagismo, poluição, estresse, má alimentação e privação de sono são fatores que
resultam no que chamamos de envelhecimento extrínseco, sendo ele mais agressivo do que o próprio
tempo pois aumentam a quebra de proteínas como colágeno e fibras elasticas, causam danos oxidativos
e estimulam processos inflamatórios.
Já se sabe que somente adotar uma rotina de cuidados cosméticos não é suficiente, e cientistas
de todo o mundo buscam por alternativas de uso oral que possam neutralizar os sinais do envelhecimento
na pele. Nasce então Zeropollution, a maior inovação do mercado nutricosmético que com

uma pequena dose comprovadamente reverte os sinais do envelhecimento da pele,
permitindo complementar a ação de produtos tópicos para obter uma proteção ainda mais eficiente e
resultados visíveis.
Zeropollution é um ingrediente ativo contendo multicomponentes vegetais, patenteado, de
uso oral, totalmente natural que protege e reverte os sinais do envelhecimento precoce. São 4 ervas:
Alecrim, Folhas de Oliveira, Lippia citriodora, e Sophora japonica, que atuam de forma sinérgica e
complementar para proteger e reparar os danos e sinais causados pelo tempo e ambiente na sua pele,
resultando em efeitos positivos visíveis como redução de rugas, firmeza, hidratação e redução de
manchas, além de também resultar em cabelos mais fortes e bonitos.
E todos esses benefícios são possíveis tomando diariamente apenas uma pequena dose de 250mg!
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PROPRIEDADES
O envelhecimento extrínseco
Como fatores ambientais afetam sua pele?

Paramêtros aumentados

Parametros diminuídos

Perda da água transepidermal
Ácido Lático
Estresse oxidativo
Produção de sebo
Rugas
Melasma
Reações inflamatórias
Sensibilidade
Pele sem brilho
Flacidez

Renovação celular da pele
Hidratação cutânea
Vitamina C e Vitamina E
Squalene
pH
Sintese de colágeno
Oxigenação tissular
Flexibildade
Radiância da pele
Elasticidade

A combinação de radiação solar e poluição ambiental – grandes aceleradores do
envelhecimento:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Barreira cutânea e a microflora da pele sofrem alterações;
Aumenta o processo de estresse oxidativo (maior produção de ROS – espécie reativa de
oxigênio, peroxidação da pele, depreciação de antioxidantes, etc.)
Maior resposta inflamatória;
Ativação do receptor do hidrocarboneto de arila (AhR), que participa da mediação de
efeitos tóxicos de poluentes;
Aumento da hiperpigmentação cutânea, podendo aumentar o desenvolvimento de
melasma;
Ativação das metaloproteinases (MMPs) levando a degradação do colágeno;
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ESTUDOS/COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA
In vitro
Atividade antioxidante contra estresse causado por radiação UV/ Atividade antioxidante e proteção
celular contra UVA e resíduos urbanos (modelo de fotopoluição) – simulação de envelhecimento
extrínseco:

Inibe a formação de radicais livres em queratinócitos humanos expostos à radiação UV em 28% bem
como protege do estresse oxidativo causado pela combinação de resíduos urbanos (UD) e radiação UV
(modelo de fotopoluição) em 32%.
Atividade antiinflamatória contra estresse causado por radiação UV
Inibe a superprodução de mediadores inflamatórios como IL-1 alpha, IL-6 e IL-8 em queratinócitos
humanos expostos à radiação UV.

Atividade antimelanogênica
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Reduz em 20% a produção de melanina em melanócitos.

Ex vivo
Atividade protetora em explantes de pele humana (avaliação antioxidante, antiinflamatória, ativação de
receptor AhR e MT-1. – modelo de pele estimulada por envelhecimento por fotopoluição.

MDA é um subproduto da peroxidação lipídica, sua redução permite quantificar a proteção frente ao
estresse oxidatixo das membranas celulares.

A IL-1 alpha é liberada mediante resposta imunológica e processos inflamatórios.
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Zeropollution é capaz de inibir a maior via biológica de resposta ao estresse cutâneo causado por poluição
e estresse ambiental resultando em danos cutâneos visíveis.
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A proteína MT-1H é usado como marcador de exposição à metais pesados, Zeropollution reduz em 48%
sua expressão gênica.

In vivo
Estudo clínico humano realizado com 100 voluntários (50% asiáticos) residentes em Milão, uma cidade
com alta exposição à poluição e estilo de vida intenso, durante 3 meses, utilizando 250mg de
Zeropollution uma vez ao dia.

O redutor férrico antioxidante (FRAS) da saliva é uma medida direta do potencial redutor sistêmico e um
índice indireto da capacidade de resistir ao dano oxidativo. No grupo tratado com Zeropollution, o FRAS
foi significativamente maior.
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A ingestão diária de Zeropollution significativamente reduz a lipoperoxidação epidermal (MDA).

O tratamento com Zeropollution reduz a perda de água transepidermal (TEWL) e melhora a hidratação.
A redução máxima de TEWL alcançada foi de -31% e o maior nível de hidratação foi de 40%.
95% e 98% do voluntários respectivamente apresentaram melhora da TEWL e hidratação.
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O tratamento com Zeropollution proporciona benefícios excepcionais para a radiância e viço da pele – 5
vezes superior. Além de significativamente clarear zonas hiperpigmentadas (2,5 vezes superior).
98% e 97% dos voluntários que tomaram Zeropollution, demonstraram melhora de radiancia cutânea e
clareamento de manchas respectivamente.
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Mais 8% de elasticidade.

Mais 7% de firmeza.
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Menos 20% de rugas profundas e pés de galinha.

Mais 8% de suavidade.

Imagem 01: Avaliação pessoal dos voluntários que utilizaram Zeropollution.
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Resumo de avaliação da eficácia clínica de Zeropollution.

Zeropollution é a maior inovação do mercado
nutricosmético que comprovadamente reverte os
sinais do envelhecimento da pele.
BENEFÍCIOS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dosagem baixa, confortável e eficiente;
Zeropollution aumenta a resistência ao estresse oxidativo causado pela poluição (atividade
antioxidante de eliminação de radicais livres);
Reduz a resposta à inflamação da pele induzida por poluentes;
Inibe significativamente a superativação do receptor AhR induzido por poluentes. Uma das
principais vias pelas quais a poluição do ar pode causar danos à pele;
Fortalece a barreira da pele, reduzindo significativamente o perda de água transepidermal e
aumento da hidratação da pele;
Controla a melanogênese, que melhora significativamente a pele e clareia as áreas
hiperpigmentadas;
Melhora os sinais de envelhecimento, reduzindo a profundidade das rugas e melhorando textura,
firmeza e elasticidade;
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✓ Reduz a secreção de sebo e protege as células da pele de danos dos raios UV que exacerbam o
efeito de outras substâncias poluentes ambientais;

✓ Cabelos mais fortes e bonitos.
POSOLOGIA
Dose diária recomendada: 250 mg /dia, Zeropollution é fornecido na forma física de pó, e é de fácil
manipulação em formulações como: cápsulas, sachês, comprimidos, e em suplementos prontos para
beber.
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