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ALPAFLOR® EDELWEISS EP
Beleza alpina para proteger a pele
Sua beleza e raridade fizeram da flor Edelweiss um símbolo para uma natureza pura e equilibrada. Mas 
a elegante planta Alpina também tem uma força interior surpreendente: crescendo em grandes altitudes 
e exposta a fortes radiações UV e condições climáticas extremas, esta flor aparentemente delicada se 
tornou uma especialista em autoproteção. É esta mesma resiliência que está no cerne da poderosa 
proteção da ALPAFLOR ® EDELWEISS da DSM.

Com muitos anos de experiência combinando conhecimento botânico e fitoquímico, a pesquisa da 
DSM aproveitou a capacidade dessa flor lendária de proteger a pele e reequilibrar o estresse induzido 
pelo ambiente. Isso fornece suporte vital para os processos de proteção natural da pele. Como resultado 
ALPAFLOR ® EDELWEISS é a solução perfeita para formulações que atendem às necessidades dos 
consumidores - um nível totalmente novo de proteção para uma sensação definitiva na pele.

Fatos importantes
Recursos exclusivos do produto
• Variedade Edelweiss única Leontopodium alpinum 'Helvetia', cultivada de forma sustentável e 

orgânica de acordo com os padrões orgânicos e princípios de comércio justo da Bio Suisse
• Contém altos níveis de ácido leontopódico
• In vitro estimula vários genes e proteínas chave responsáveis pela proteção epidérmica (incluindo 

transglutaminase 1, involucrina, loricrina e queratinas)
• Fortes propriedades antioxidantes, eliminadoras de radicais e proteção de DNA
• Reequilibra os marcadores de estresse oxidativo e pró-inflamatório induzido por UV no nível do 

gene

Benefícios
• In vitro e In vivo suporta a barreira protetora crucial da pele, aumentando sua resistência a fatores 

externos de estresse
• Ajuda a pele a preservar seu equilíbrio natural, reduzindo perceptivelmente a sensibilidade da pele
• Fornece um novo nível de proteção para uma sensação definitiva na pele
• 3 em 4 consumidores relatam uma sensação mais confortável na pele

Aplicação do consumidor
• Produtos de cuidados da pele orgânicos e naturais de alto desempenho
• Formulações de proteção de creche para pele estressada
• Formulações para proteção solar e pós-sol

Concentração sugerida
1–5% ALPAFLOR® EDELWEISS

Botânica
Edelweiss (Leontopodium alpinum) é uma "estrela de sobrevivência" alpina que cresce em altitudes 
de até 3.000 m, onde fica exposto a altos níveis de radiação ultravioleta. Lá, ela tem que lidar com 
temperaturas extremas, tornando Edelweiss um especialista em autoproteção.

Os extratos de ALPAFLOR® EDELWEISS são produzidos a partir de uma variedade de Leontopodium 
alpinum cuidadosamente desenvolvido para atender às especificações das equipes de pesquisa do DSM. 
Leontopodium alpinum A 'Helvetia' é cultivada em grandes altitudes nos Alpes suíços, usando um 
processo exclusivo desenvolvido para garantir um teor máximo de compostos ativos.
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A variedade 'Helvetia' contém grandes quantidades de ácido 
leontopódico, ácido clorogênico e derivados de luteolina 
que alimentam a poderosa capacidade de ALPAFLOR® 
EDELWEISS para proteger e regenerar a barreira da pele. Ácido 
leontopódico especialmente, descoberto pela primeira vez em 
Leontopodium alpinum, tem propriedades extraordinárias de 
antioxidantes, eliminação de radicais e proteção de DNA (Lit 
.: Tetrahedron 61 (2005) 4621-4630).

Ácido leontopódico

Mecanismo
O estrato córneo é a camada mais externa da epiderme. Ele forma a barreira protetora entre o corpo e o 
meio ambiente. Esta barreira é responsável por reter a umidade da pele e protegê-la contra fatores externos 
de estresse, como luz ultravioleta e substâncias nocivas. O estrato córneo é composto principalmente de 
células cornificadas, os chamados corneócitos. Cada uma dessas células é circundada por um envelope 
cornificado consistindo principalmente de proteínas, como loricrina, involucrina e pequenas proteínas 
ricas em prolina (SPRRs), que são reticuladas pela transglutaminase 1 dependente de cálcio (TG1). A 
superfície resultante forma uma casca eficaz. Proteção adicional da pele é oferecida pela queratina 1 e 
queratina 10, duas proteínas estruturais principais dentro dos corneócitos que dão ao estrato córneo 
sua resistência mecânica. Garantir a melhor proteção possível para a pele é um fator vital na criação e 
manutenção de uma sensação cutânea agradável.

Estendido In vitro dados demonstram que ALPAFLOR® EDELWEISS estimula proteínas-chave 
responsáveis por fornecer a máxima proteção e hidratação da pele. Particularmente, os níveis de 
transglutaminase 1 e involucrina são aumentados para reforçar os envelopes cornificados. Estudos de 
expressão gênica demonstraram a atividade multi-alvo de ALPAFLOR® EDELWEISS em vários níveis. 
Em particular, a loricrina, involucrina, filagrina, pequenas proteínas ricas em prolina (SPRRs), queratina 
1 e expressão do gene da queratina 10 são significativamente reguladas para cima (Figura 1).

Figura 1: Modelo de um corneócito indicando as proteínas-chave reguladas positivamente por ALPAFLOR ® EDELWEISS

Envelope cornificado

Corneócito
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Últimos resultos In vivo confirmam essas atividades de proteção de barreira final: ALPAFLOR® 
EDELWEISS melhora significativamente a integridade da barreira cutânea e a coesão do estrato córneo, 
levando a uma pele mais protegida e resistente. Como consequência, a pele fica mais relaxada, menos 
sensível, proporcionando uma sensação máxima de conforto cutâneo.

Formulários de abastecimento
EDELWEISS EP: Extrato da planta alpina suíça cultivada organicamente Leontopodium alpinum 
'Helvetia' à base de Glicerina Vegetal e conservada com Benzoato de Sódio e Sorbato de Potássio.

EDELWEISS B: Extrato da planta alpina suíça cultivada organicamente Leontopodium alpinum 'Helvetia' 
à base de Glicerina Vegetal e Etanol orgânico, sem conservantes.

Eficácia In Vitro
Estimulação da transglutaminase 1 em 
queratinócitos humanos
A transglutaminase 1 (TG1) é um elemento-
chave na ligação cruzada de involucrina, 
loricrina e SPRRs e, portanto, garante a 
funcionalidade adequada do envelope 
cornificado. TG1 é dependente de cálcio.

Resultado
ALPAFLOR® EDELWEISS aumenta o nível 
da proteína transglutaminase 1 (TG 1), 
dependente da dose, em até 300%.

Resultado
ALPAFLOR® EDELWEISS leva a um 
aumento substancial da transglutaminase 
1 (fluorescência verde) mesmo em baixas 
concentrações.

Coloração imunofluorescente de 
transglutaminase 1 em queratinócitos 
humanos
A presença de transglutaminase 1 funcional 
foi determinada por tecnologia de imagem de 
imunofluorescência microscópica.
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Nível de proteína involucrina em envelopes cornificados
A involucrina é uma proteína chave que torna o envelope cornificado robusto o suficiente para resistir a 
substâncias ambientais prejudiciais. A involucrina é dependente de cálcio.

Resultado
ALPAFLOR® EDELWEISS aumenta o 
nível de proteína involucrina de forma 
dependente em até 300%.

Resultado
ALPAFLOR® EDELWEISS tem efeito positivo em vários genes registrados como marcadores de estresse 
oxidativo e pró-inflamatório. Ele reequilibra o nível de estresse da pele até que seja comparável a uma 
situação sem exposição aos raios UV. Isso fornece suporte vital para os poderes naturais de proteção da 
pele.

Expressão gênica de marcadores de estresse oxidativo e pró-inflamatório induzidos por UV
A pele tende a reagir à exposição aos raios ultravioleta com a liberação de marcadores de estresse 
oxidativo e pró-inflamatório como mecanismo de defesa natural.

A atividade reduzida dessas moléculas é uma indicação clara de um estado de pele bem protegida. 
Equivalentes de pele epidérmica foram tratados topicamente com extrato de Edelweiss (0,02%) 24 horas 
antes da irradiação UVB / UVA (UVB 250mJ / cm2; UVA 3,5 J / cm2). A expressão do gene foi medida 
6h após a irradiação UV.
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Integridade da barreira da pele
A perda transepidérmica de água (TEWL) 
é uma medida para a quantidade de água 
que evapora através do estrato córneo para a 
atmosfera circundante. É usado para estudar a 
função de barreira à água da pele humana.

A integridade do estrato córneo é um indicador 
da resistência da barreira ou da reserva da 
barreira. Ela foi avaliada medindo a TEWL 
após o comprometimento do estrato córneo 
por seis descolamentos consecutivos de fita. 
Uma TEWL baixa após o estrato córneo ter 
sido danificado dessa forma é evidência de boa 
integridade da barreira.

Eficácia In Vivo
Quarenta e oito mulheres voluntárias (30 - 52 anos) participaram deste estudo duplo-cego, randomizado, 
de 1 mês. Eles foram recrutados com base na sensibilidade da pele avaliada por especialistas e 
autoavaliados.

Metade dos voluntários aplicou uma emulsão 3% ALPAFLOR® EDELWEISS em todo o rosto duas vezes 
ao dia, enquanto a outra metade aplicou a forma de placebo.

Resultado
As medições após a remoção consecutiva da fita 
mostraram que o TEWL foi estatisticamente 
significativamente reduzido, indicando 
que o ALPAFLOR® EDELWEISS melhora a 
resistência da barreira.

Resultado
O ALPAFLOR® EDELWEISS 
recebeu uma excelente 
classificação dos voluntários. 
Isso demonstra sua notável 
capacidade de melhorar a 
estrutura da pele de forma visível 
e perceptível, levando a uma 
sensação de pele perfeita.

Resultado
ALPAFLOR® EDELWEISS estimula uma 
adesão mais forte das proteínas do estrato 
córneo, refletindo um fortalecimento da 
barreira epidérmica.

Coesão Stratum Corneum
A quantidade de conteúdo proteico do estrato 
córneo aderido às fitas adesivas foi avaliada 
como uma medida de coesão do estrato 
córneo, usando densitometria infravermelha.

Uma redução na quantidade de proteínas do 
estrato córneo presentes na fita indica aumento 
da coesão do estrato córneo.

Questionário de autoavaliação

A aspereza da minha pele é reduzida

Minha pele é menos frágil

Sinto menos sensações de desconforto

Sinto menos sensações de coceira

Minha pele é menos sensível

Eu tenho uma sensação de pele mais confortável

% de entrevistados que concordam
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Teste de picada de capsaicina
Este teste permite a avaliação subjetiva da sensibilidade da pele com base na capacidade de sentir uma 
sensação de picada após a aplicação de capsaicina no estrato córneo permeável dos sulcos nasolabiais.

Concentrações sucessivamente mais fortes de solução de capsaicina foram aplicadas até que o sujeito 
relatasse uma sensação. O produto demonstrou ter um efeito calmante se associado a um aumento 
significativo no limite de detecção.

Resultado
50% dos indivíduos apresentaram uma melhora na sensibilidade da pele após 1 mês da aplicação de uma 
emulsão contendo 3% de ALPAFLOR® EDELWEISS.

Visão geral da eficácia do ALPAFLOR® EDELWEISS

Característica físico-química 
Aparência: líquido levemente viscoso
Cor: ambar a marrom
Odor: característico
pH: 3,5 - 5,0 
Densidade: 1,100 - 1,250
Índice de refração n 25: 1,415 - 1,435
Ácidos fenólicos por hplc: max. >=100 Mg/100g
Contagem total de placas mesofilas arobias: max. < 100 Ufc/g
Micro-organismos previstos: não detectável em 1g

A aplicação regular de produtos 
cosméticos contendo ALPAFLOR® 
EDELWEISS melhora a proteção 
da barreira da pele, tornando a 
pele mais resistente às influências 
ambientais. A pele fica mais relaxada 
e menos sensível, proporcionando a 
melhor sensação de conforto para a 
pele.

Fraca proteção da pele
Estrato córneo com baixa 

reserva de barreira

ALPAFLOR® EDELWEISS 
aplicado regularmente

Reserva de barreira 
aprimorada

AUMENTOU
PROTEÇÃO DE PELE

AUMENTOU
RESISTÊNCIA DA PELE

FINAL
SENSAÇÃO DE PELE

AUMENTOU
BEM ESTAR


