
A evolução no tratamento
antimanchas.

A Nano Cysteamine 15 é um ativo desenvolvido através da

tecnologia de encapsulação de ativos, sendo 17% mais eficaz no 

clareamento de manchas na pele do que a sua forma livre, utili-

zando até 6,6 vezes menos ativo presente na composição. Além 

disso, a redução do odor característico faz com que o uso desse 

produto torne-se mais confortável e agradável.

Sua exclusiva tecnologia possibilita a entrega inteligente e segura

da cisteamina, garantindo uma maior eficácia e estabilidade 

cosmética para o tratamento da hiperpigmentação e melasma.

Sua liberação através da ação do gatilho enzimático permite 

a permeação do ativo sob a pele de forma gradual e protegida 

até a junção derme-epiderme. Uma vez liberada, a cisteamina

interage com melanócito e inibe enzimas melanogênicas 

essenciais, reduzindo a produção de melanina, além de gerar 

uma poderosa ação antioxidante, reduzir a irritação na pele e 

apresentar resultados superiores se comparado a forma pura 

não encapsulada.



ESTUDOS
In vitro – Avaliação in vitro entre cisteamina livre e Nano Cysteamine 15 na produção de melanina

Este estudo consiste na avaliação e quantificação da produção de grânulos de melanina após a exposição das amostras 
em cultura de células de melanócitos.

Os estudos demonstraram a eficácia despigmentante superior da Nano Cysteamine 15 com a capacidade de redução 
de 74,4% dos grânulos de melanina, comparados a redução de 23,0% do grupo controle positivo (ácido kójico, 0,1%) e 
57,2% cisteamina livre (Figura 1). A Nano Cysteamine 15 contém em sua fórmula 15% de cisteamina HCl, portanto o ativo
encapsulado contém 6,6 vezes menos quantidade de ativo em comparação com a forma pura não encapsulada, e 
mesmo assim, apresentou efetividade clareadora superior (Figura 2).
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Figura 1 - Percentual quantitativo de pigmento da melanina produzidos 
quando expostos a Nano Cysteamine 15; Cysteamine HCL,

Figura 2 - Imagens representativas dos grânulos de melanina no interior das 
células após a exposição com a Nano Cysteamine 15; Cysteamine HCL
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Controle Controle Positivo Cysteamine HCLNV CYSTEAMINE 15

6,6 vezes menos ativo presente na composição;

 17% mais eficaz no clareamento de pele do que 
sua forma livre;

51% mais eficaz do que o ácido kójico;

Ativo inovador e com eficácia superior 
comprovada;

Ampla faixa de concentração de uso;

 Redução de odor, não sendo necessária a adição 
de neutralizador de odores na formulação;

Alta estabilidade.

Melhora da eficácia do clareamento cutâneo;

Uniformiza o tom da pele;

 Tratamento da hiperpigmentação 
e melasma; 

Redução do odor do produto;

Estabilização do ingrediente ativo;

 Melhora da permeação e difusão do ativo 
através das camadas da pele;

 Redução dos efeitos irritativos do ativo na pele.

Benefícios Vantagens

Indicações: Cremes, máscaras, séruns, géis e géis-creme faciais.

Concentração Recomendada: De 2 a 10%.

Importante: atentar-se à indicação do profissional prescritor quanto à necessidade 
de retirar o produto após algum tempo de aplicação.


