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Collalift® 18
A BELEZA ENVOLVENTE DO MOGNO AFRICANO
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O Mogno africano, Khaya senegalensis, é uma árvore tropical conhecida por sua força e estabilidade. Sua silhueta majestosa, 
alcançando o céu, evoca instantaneamente uma sensação de poder e longevidade. A casca envolvente protege uma madeira 
que é valorizada pela sua elegância e beleza. As equipes da Beauty Creations queriam transferir esses benefícios para a pele, 
inspirando-se nesse tesouro da natureza. Os cientistas da BASF descobriram que o Collalift® 18, extraído da casca, tem a 
propriedade de estimular a síntese do colágeno XVIII.
O colágeno XVIII é um importante componente estrutural das membranas basais da pele, que faz a interface entre as 
várias camadas da pele. Como componente estrutural destas membranas, dá-lhes tom e força. Este também é o único 
colágeno de sulfato de heparano com atividade biológica presente em todas as camadas da pele.Nós instintivamente 
sentimos que, agindo sobre este novo alvo biológico, poderíamos obter um efeito benéfico para a pele.Através de mais 
de cinco anos de pesquisa exploratória, as equipes da Beauty Creations fizeram uma inovação crucial após descobrirem 
que a síntese do Colágeno XVIII diminui com a idade.Também demonstramos que o Collalift® 18, um extrato aprovado 
pela Ecocert de Burkina Faso, estimula a produção desse colágeno especial, tanto na junção dermoepidérmica quanto na 
membrana basal das células adiposas.
Sabíamos então que o Collalift® 18 seria um poderoso ingrediente antienvelhecimento devido à sua ação multidimensional 
desde a superfície da pele até sua profundidade.
O Collalift® 18 rejuvenesce verdadeiramente a pele, revigorando-a a partir de dentro. A pele recupera sua harmonia na 
superfície (redução de rugas e poros) e sua vitalidade é estimulada de dentro.Porque valorizamos sua beleza, as equipes 
da BASF Beauty Creations apresentam o Collalift® 18, nossa mais recente inovação diretamente inspirada pela natureza.

As membranas basais (MBs) são matrizes extracelulares aderentes âs células (MECs) que fazem parte da arquitetura do 
tecido. Contribuem para a diferenciação embrionária e para a manutenção de estruturas e funções adultas.

Existem três tipos de MBs na pele:
Na interface entre a derme e a epiderme, reside a junção dermoepidérmica (JDE)
Esta MB situa-se entre a epiderme e a derme. Nem mesmo os efeitos da gravidade podem destruir esse sistema de 
ancoragem. Então, enquanto a pele pode cair e ceder, ela nunca cairá completamente. Além disso, a JDE possui funções 
de manutenção de portões: controla o tráfego de células e a difusão de moléculas bioativas em ambas as direções. 
Finalmente, uma variedade de citocinas e fatores de crescimento estão ligados à JDE, que serve como um reservatório 
para sua liberação controlada1.
Na interface entre a derme e vasos
Esta MB é uma importante componente estrutural e funcional dos vasos sanguíneos e também é considerada como um 
elemento essencial de sua integridade funcional.

Da mesma forma que a casca envolve a 
Khaya senegalensis, Collalift®18 envolve as 
camadas internas da pele para uma beleza 
revigorada e harmoniosa.

Membranas basais, o sistema de ancoragem da pele

Em torno de cada bloco de adipócitos na hipoderme
Sua síntese é aumentada durante a diferenciação in vitro dos pré-adipócitos, sugerindo um papel fundamental no 
processo de maturação dos adipócitos.



Collalift® 18
Cada MB tem uma montagem supramolecular e contém pelo menos um membro da família da laminina heterotrimérica, 
uma ou duas isoformas de nidogénio, proteoglicanos de sulfato de heparano (PGSHs) e uma ou mais das variantes de 
colagénos do tipo IV. Esses componentes contribuem para a formação do arcabouço arquitetônico básico e atuam 
como ligantes interativos, permitindo variações na sinalização final, estrutura e estabilidade. 
Entre os componentes dos PGSHs, o colágeno XVIII é concentrado na interface ou próximo dela entre os MBs e seu 
estroma adjacente.O colágeno XVIII é claramente um componente envolvido na arquitetura dos diferentes MB 
encontrados na pele.

O colágeno XVIII pertence à família das multiplexinas, que são proteínas da matriz extracelular que contêm múltiplos 
domínios de hélice tripla (domínios colagenosos) interrompidos por domínios não colagenosos (Figura 1)
Como o colágeno XVIII é uma MB PGSH, ele mantém as propriedades estruturais de um colágeno e um proteoglicano.

Este colagéno é expresso de forma ubíqua em várias estruturas MB ao longo do corpo. Na pele e comparado a outros tipos 
de colágeno, o colágeno XVIII apresenta uma distribuição mais ampla à medida que é sintetizado por queratinócitos, células 
endoteliais, células epiteliais das glândulas sudoríparas, células-tronco de folículos pilosos e adipócitos (Figura 2).

Colágeno XVIII, um “arquiteto” da membrana basal
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O colágeno XVIII é um importante constituinte das MBs, e sua ausência pode resultar em uma variedade de alterações 
na estrutura da pele. Desempenha um papel importante na ligação conjunta dos componentes da MB, estreitando a 
rede de moléculas MB (Figura 3).

Além do seu papel estrutural nas MBs, o colágeno XVIII contribui para o crescimento, adesão, migração e diferenciação 
celular, graças a inúmeros parceiros interagentes (Tabela 1).



Para avaliar especificamente a proteína de colágeno XVIII e não 
seu domínio de endostatina (como a maioria dos anticorpos 
comerciais faz), nós projetamos um anticorpo purificado por 
afinidade específico para os dois domínios colágenos COL1 e COL5 
do colágeno XVIII (Figura 1). Este estudo foi feito em colaboração 
com uma equipe de pesquisa fundamental de Lyon. Este anticorpo 
específico foi utilizado para a imunolocalização e quantificação do 
colágeno XVIII na JDE de biópsias de pele não expostas de diferentes 
idades (Figura 4).

Este estudo revelou uma forte diminuição do colágeno XVIII com a 
idade da pele (-43,5%) 11,12 (Figura 5A). A diminuição do colágeno 
XVIII com o envelhecimento foi confirmada por qRT-PCR em mRNA 
de queratinócitos extraídos de 50 biópsias abdominais da pele. 
Evidenciamos que tanto a síntese de proteínas quanto a expressão 
gênica declinaram com o envelhecimento (Figura 5B).

Collalift® 18
Descoberta da Beauty Creations:

o Colágeno XVIII diminui com o envelhecimento
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O colágeno XVIII é o único proteoglicano colagenoso com atividade biológica presente em todas as camadas da pele. 
Participa da organização estrutural e estabilidade das membranas basais. Nós demonstramos que sua síntese diminui 
significativamente com o envelhecimento cronológico da pele.

Esta diminuição contribui para as mudanças significativas observadas nas diferentes camadas da pele quando ela 
envelhece.

No nível da epiderme, a JDE achata. Essa redução da papila dérmica resulta em menor resistência a forças de 
cisalhamento, bem como menor oferta de nutrientes e oxigênio. As rugas aparecem devido à diminuição da firmeza e 
elasticidade da pele na derme. Além disso, como a aparência dos poros está ligada à arquitetura da membrana interna, 
sua ampliação será observada e, consequentemente, a homogeneidade da pele será impactada, com aumento da 
visibilidade dos poros.
No nível da derme, a integridade do vaso é prejudicada. A nutrição celular, a oxigenação e, consequentemente, a 
atividade metabólica são afetadas. Menos macromoléculas, como colágenos e outros componentes extracelulares, 
são sintetizadas. A derme, menos “alimentada”, perde dramaticamente sua elasticidade e tonicidade.

No nível da hipoderme, a deficiência de colágeno XVIII induz um mau funcionamento dos adipócitos. Cada adipócito 
é menos estruturado, levando a uma diminuição da firmeza da hipoderme e, consequentemente, uma diminuição da 
tonicidade da pele.Ao estimular a síntese do colágeno XVIII, visamos uma eficácia antienvelhecimento completa, atuando 
na:- superfície da pele, levando a uma diminuição da aparência das rugas e a uma melhoria da homogeneidade da pele,- 
profundidade da pele, promovendo firmeza e elasticidade da pele (Figura 6).
Ao abordar o colágeno XVIII, o Collalift®18 alcança um revestimento de espessura total para um rejuvenescimento 
completo da pele.

CONCLUSÃO
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Descriçao da planta
Família: Meliaceae
Espécie: Khaya senegalensis (syn: Swietenia senegalensis)
Nome comum: Khaya, Mogno africano (Acajou da Africa), Caïlcédrat 
(Francês)
Descrição: O mogno africano é uma árvore de tamanho médio que 
pode crescer até 15-20 m de altura. A casca é cinza escuro a marrom-
acinzentado e as folhas são mais ou menos perenes. Os galhos são 
glabrosos e a coroa é densa e arredondada. A floração ocorre no final da 
estação seca ou no início da estação chuvosa.
As flores são polinizadas por insetos e as frutas amadurecem 3 a 5 meses 
após a floração. As sementes são produzidas após 20-25 anos; sua 
dispersão é feita pelo vento.
Distribioção/Origem: Khaya é indígena da África Ocidental e também 
está naturalmente presente do Senegal a Uganda, incluindo Burkina 
Faso. Também é parcialmente introduzido em muitos países: Cuba, Índia, 
África do Sul.
O Collalift®18 é fabricado a partir de cascas coletadas em Burkina Faso.
Parte da planta utilizada: casca.
Fonte: A árvore Khaya é uma espécie totalmente protegida em 
Burkina Faso. A coleta de frutas e flores não maduras é proibida e uma 
exploração em larga escala requer um acordo de colheita.Estabelecemos 
especificações e boas práticas com nosso parceiro local em Burkina 
Faso para uma colheita monitorada da casca:- a coleta de cascas em 
populações não espontâneas de acordo com as boas práticas é o principal
método de colheita. Nesse caso, coletou cascas ou subprodutos de 
projetos de urbanização,- um método de back-up foi estabelecido em 
populações espontâneas (peeling de tronco de casca). Nesse caso, 
quantidades coletadas, melhor período, melhores ferramentas e 
melhores métodos são definidos nas especificações.

Khaya senegalensis: uma árvore que evoca força e resistência

Processamento e composição

Em Burkina Faso, a Khaya senegalensis é uma árvore comum em todo o território. É plantada em beira de estrada, 
como uma árvore de sombra ornamental ou para estabilização do solo.Sua madeira é valorizada pela carpintaria, para 
folheados decorativos e também tradicionalmente utilizada para canoas e tambores. Também é usada como lenha e na 
produção de carvão.
A casca de sabor amargo é altamente valorizado na medicina tradicional. Misturas de casca ou macerações são amplamente 
utilizadas contra a febre causada pela malária e contra as queixas do estômago, diarréia, disenteria e anemia. A casca 
também é aplicada externamente como desinfetante e apreciada especialmente por suas virtudes tônicas.As cascas 
embrulham a árvore Khaya como uma bainha natural que confere densidade e resistência únicas ao envelhecimento da 
madeira. Inspirado por essa propriedade, nós investigamos o extrato de casca para o envolvimento da pele a partir do 
interior, agindo sobre o colágeno XVIII.

Collalift® 18 é um extrato natural sem conservantes da casca de Khaya senegalensis. Todos os ingredientes são de origem 
vegetal (INCI: Glycerin (and) Aqua (and) Khaya Senegalensis Bark Extract (and) Maltodextrin). TO processo de extração, utilizando 
água como solvente, é otimizado para atingir as proantocianidinas, caracterizadas por um grau de polimerização entre 2 e 6 
(Figura 7A e 7B). 
O Collalift® 18 é fabricado como uma solução de hidroglicina contendo 0,75% (w / w) de extrato de casca de Khaya senegalensis 
como substância ativa.
O Collalift® 18 é uma matéria-prima em conformidade com os padrões Ecocert e Cosmos de Cosméticos Naturais e Orgânicos.
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Figura 7 - A composição fitoquímica típica da matéria do extrato vegetal, baseada em 2 lotes representativos.

Figura 7 - B Exemplo de um espectro ESI-MS (introdução direta e modo positivo) da fração
oligomérica de  proantocianidinas (FOP). DP é usado para o grau de polimerização. 

Dados de segurança e tolerância do produto
Collalift® 18 foi testado para garantir sua segurança nas condições de uso recomendadas. Collalift® 18 não irrita os olhos ou a 
pele e não foi observada indicação de sensibilização cutânea.

Collalift® 18 é um extrato da casca de Khaya senegalensis.
INCI Name: Glycerin (and) Water (and) Khaya senegalensis
Bark extract (and) Maltodextrin

Exemplo: ilustração de uma amostra comercial de 
Collalift®18 com uma emulsão e hidrogel contendo 1%.

Dosagem usual: 1%
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EFICÁCIA DEMONSTRADA

Ao abordar o colágeno XVIII, o Collalift®18 alcança um revestimento de espessura total para um rejuvenescimento 
completo da pele.

Desenvolvido em colaboração com uma equipe de pesquisa fundamental de Lyon, na França, o Collalift® 18 foi avaliado 
através de estudos in vitro e in vivo, a fim de demonstrar sua eficácia na síntese de colágeno XVIII e seu benefício nas 
propriedades estruturais da pele.

In vitro, nós demonstramos o efeito do Collalift® 18 em:

Estimulação de Colagénio XVIII em
• Queratinócitos
• Adipócitos

Melhoria das propriedades estruturais da pele
• Propriedades elásticas de peles reconstruídas
In vivo, Collalift® 18 foi avaliado pela sua eficácia antienvelhecimento multidimensional na melhoria da elasticidade da 
pele, do efeito de suavização nos poros e na redução de linhas finas e rugas.
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EFICÁCIA 
Reconstituição da síntese do colágeno XVIII

OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do Collalift®18 na síntese de colágeno XVIII em queratinócitos e adipócitos. 
Para avaliar especificamente toda a proteína de colágeno XVIII e não seu único domínio de endostatina (como ocorre na 
maioria dos anticorpos reconhecidos comercialmente), usamos um anticorpo purificado por afinidade contra dois de 
seus domínios colágenos.A estimulação do colágeno XVIII foi avaliada e quantificada por imunoensaio (queratinócitos) e 
imunocitoquímica (adipócitos).

Estátisticas:
Mean ± SEM
n=7
Dunnett’s test vs
controle não tratado
NS não significante
(***) p.<0.001

Síntese do colágeno XVIII (% vs células não tratadas)

Figura 8 - Síntese do colágeno XVIII em queratinócitos cultivados com ou sem Collalift®18.

NB
(***) (***)

+49% +54%RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ação nos queratinócitos
A incubação de queratinócitos com 
Collalift®18 aumentou significativamente 
a síntese protéica do colágeno XVIII de 
maneira dose-dependente (Figura 8), até + 
54% a 0,2%.

Ação nos adipócitos
A incubação de adipócitos com Collalift®18 
aumentou significativamente a síntese 
proteica do colágeno XVIII de maneira dose-
dependente (Figura 9 e 10), até + 217% a 
0,006%.

CONCLUSÃO
Nos queratinócitos e adipócitos, o 
Collalift®18 aumenta a síntese do 
colágeno XVIII, que desempenha um papel 
fundamental na estrutura e no arranjo das 
membranas basais. Consequentemente, 
esperamos um fortalecimento dessa 
importante interface entre as diferentes 
camadas da pele, levando a uma melhora 
das mudanças estruturais relacionadas à 
idade e da aparência da pele.

0.05% 0.05%Controle
Não tratado

0.01%
Collalift®18

Estátisticas:
Mean ± SEM
n=6
Shapiro-Wilk test vs
controle não tratado 
(***) p.<0.001

Supefície de ocupação de Col XVIII(%)

Figura 10 - Síntese do colágeno XVIII em adipócitos com ou sem Collalift®18.

(***)

(***)

+118% +217%

0.002% 0.006%Controle
Não tratado Collalift®18

Figura 9 - Visualização por imunocitoquímica da expressão do colágeno XVIII (marcado em verde) nos adipócitos  
A controle não tratado - B incubado com Collalift®18 a 0,002% - C incubado com Collalift®18 a 0,006%.

In Vitro
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MATERIAIS E MÉTODOS

Cultura de células
Queratinitos humanos normais, obtidos a partir de uma biopsia de mama de uma mulher de 36 anos, foram cultivados 
em monocamadas num meio definido (KSFM, Life Technologies) a 37°C com 5% de CO2.

Pré-adipócitos humanos normais, obtidos a partir de tecido subcutâneo da pele (idade desconhecida), foram cultivados 
durante 3 dias até a confluência em meio específico (PMA, Sciencell) a 37°C com 5% de CO2.

Imunoensaio (queratinócitos)
Os queratinócitos foram incubados 48h a 37°C com 5% de CO2, com ou sem o extrato de casca de Khaya senegalensis 
na dose equivalente de 0,05% até 0,2% de Collalift®18. Controle não tratado corresponde à condição sem produto 
adicionado ao meio de cultura.No final do tempo de incubação, o meio de cultura foi removido e as células foram 
rapidamente lavadas com solução salina tamponada com fosfato (PBS). Em seguida, as células foram fixadas por 
paraformaldeído a 4% por 10 minutos em temperatura ambiente. Após o enxágue, as células foram incubadas durante 
90 minutos com o anticorpo primário anticolágeno XVIII diluído a 1:500. As células foram enxaguadas e incubadas com 
um anticorpo secundário marcado com FITC diluído a 1:200 durante 2 horas.
Finalmente, após o processo de secagem, as células foram solubilizadas em uma solução de hidróxido de sódio. A 
intensidade de fluorescência foi lida (λexc. 485 nm / λem. 535 nm) usando um leitor de placas de etiquetas múltiplas 
EnVision® (Perkin Elmer, Courtaboeuf, França).
A análise estatística foi realizada por meio do teste Dunnett’s, seguindo as recomendações do software Sigmaplot (n = 
7 por condição).
Imunocitoquímica (adipócitos)
Na confluência, o meio foi descartado e um meio de diferenciação específico, permitindo a maturação e diferenciação 
dos pré-adipócitos em adipócitos maduros, foi adicionado. Este meio contém extrato de casca de Khaya senegalensis 
na dose equivalente a 0,002% e 0,006% de Collalift®18. O meio sem extrato de casca de Khaya senegalensis foi utilizado 
como controle.
Após 6 dias de cultura, as células foram fixadas com solução de acetona a -20 ° C e bloqueadas com soro. Após o enxágue, 
as células foram incubadas com o anticorpo primário anti-colágeno XVIII diluído a 1: 200 por 2 horas à temperatura 
ambiente. Após várias lavagens, o anticorpo secundário, marcado com Alexa-Fluor® 488, diluído a 1: 200, foi incubado 
durante 45 min à temperatura ambiente.
As células foram finalmente contra-coradas com a solução azul de Evans durante 10 min à temperatura ambiente 
e enxaguadas. As células foram observadas por microscopia confocal de fluorescência (LEICA TCS SPE, Alemanha) 
utilizando a linha espectral de 488 nm.
A análise de imagens mede a superfície de ocupação do colágeno XVIII nas diferentes condições de cultura. Os 
resultados foram expressos em porcentagem da área imunocorada.
A análise estatística foi realizada por meio do teste de Shapiro-Wilk, seguindo as recomendações do software Sigmaplot 
(n = 6 por condição).

In Vitro
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Melhoria da elasticidade da pele (profundidade 
residual de deformação)
Para cada amostra de pele reconstruída, foi calculada a 
profundidade residual correspondente à deformação 
residual no final do ciclo de medição. Quanto menor o 
valor, mais elástica a pele é.

O Collalift®18 a 0,05% diminuiu significativamente em 
40% a profundidade de deformação residual induzida pelo 
fluxo de ar, demonstrando uma melhora na elasticidade 
da pele (Figura 11).

Melhoria da tonicidade da pele (componente viscoso)
Para cada amostra de pele reconstruída, seu componente 
viscoso, calculado como a razão (Y2-Ue)/Ue, foi avaliado. 
Quanto menor o valor, mais elástica e tônica a pele é.
O Collalift®18 a 0,05% diminuiu significativamente em 23% 
o parâmetro do componente viscoso, demonstrando uma 
melhora na elasticidade e tonicidade da pele (Figura 12).

OBJETIVO
Com o envelhecimento, a síntese do colágeno XVIII diminui e, consequentemente, altera a organização da MB, o que 
leva a uma perda completa da estrutura da pele. A pele é menos elástica e tônica.O objetivo deste estudo é investigar 
o efeito do Collalift®18 nas propriedades biomecânicas das peles reconstruídas. Um novo dispositivo específico sem 
contato, o Waveskin ™ 23,24 foi usado. Baseado em um sistema de fluxo de ar, permite a avaliação da elasticidade e 
tonicidade da pele, sem qualquer perturbação e pré-condicionamento da área avaliada.

EFICÁCIA 
Fortalecimento das propriedades biomecânicas da pele

Estatísticas
Mean ± SD
3 amostras/condição
n=13
Mann-Whitney test vs 
controle não tratado(*)
(*) p<0.05

Estatísticas
Mean ± SD
3 amostras/condição
n=13
Mann-Whitney test vs 
controle não tratado(*)
(*) p<0.001

Profundidade residual (mm)

Componente viscoso

Figura 11 - Medição da profundidade residual após a depressão do fluxo de ar 
(Waveskin ™) em peles reconstruídas com ou sem Collalift®18 a 0,05%.

Figura 12 - Medição do componente viscoso após depressão do fluxo de ar 
(Waveskin ™) em peles reconstruídas com ou sem Collalift®18 a 0,05%.

(*)

(***)

-40%

-23%

Controle
Não tratado

Controle
Não tratado

Collalift®18
0.05%

Collalift®18
0.05%

CONCLUSÃO
Destacamos os efeitos do Collalift®18 nas propriedades biomecânicas da pele reconstruída, medindo a 
deformação induzida por um fluxo de ar.
O Collalift®18 melhora a profundidade residual da deformação e do componente viscoso, levando a uma pele 
mais elástica e flexível. A pele é mais “tônica”, retornando mais facilmente ao seu estado original.

In Vitro
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MATERIAIS E MÉTODOS

Princípio
Este estudo de avaliação das propriedades biomecânicas foi realizado em peles reconstruídas, permitindo testar o 
Collalift®18 em condições próximas ao que ocorre in vivo.
Condições de cultura e tratamento com Collalift®18
Os queratinócitos e os fibroblastos cultivados com células humanas foram isolados a partir de pele humana obtida a 
partir de cirurgia plástica (fibroblastos da mama de uma mulher de 18 anos, queratinócitos da mama de uma mulher 
de 30 anos). Os fibroblastos foram cultivados em DMEM com Glutamax (Life Technologies) suplementado com 10% de 
soro de bezerro (HyClone) e antibióticos (Invivogen). Os queratinócitos foram cultivados em meio definido K-SFM (Life 
Technologies) e antibióticos até a subconfluência. Fibroblastos dérmicos equivalentes foram semeados a uma densidade 
de 250.000 células/cm² num substrato dérmico feito de uma matriz de colagéno-quitosano-glicosaminoglicano 
(Mimedisc ™). Este equivalente dérmico (Mimederm ™) foi cultivado durante 28 dias a 37°C numa atmosfera com 5% 
de CO2. O meio DMEM de fibroblastos (tecnologias Life) foi suplementado com soro de bezerro (HyClone), fator de 
crescimento epidérmico, ácido L-ascórbico (Sigma) e antibióticos (Invivogen).Meio de cultura contendo ou não o extrato 
de casca de Khaya senegalensis na dose equivalente a 0,05% de Collalift®18 foi trocado a cada dia até a semeadura 
dos queratinócitos. Os queratinócitos foram então semeados no equivalente dérmico no dia 28, a uma densidade de 
250.000 células/cm². Resumidamente, após 3 dias de cultura submersa em meio de queratinócitodedicado, Mimeskin 
™ foi elevada em interface ar-líquida e cultivada por mais 14 dias em meio simplificado de queratinócitos contendo 
DMEM suplementado com albumina de soro bovino (Sigma), insulina, hidrocortisona, ácido L-ascórbico e antibióticos. 
O meio foi trocado a cada 2 dias com ou sem tratamento (Figura 14). 3 peles reconstruídas por condição foram usadas 
para testar propriedades mecânicas da pele (Figura 13)

Figura 13 - Uma pele reconstruída, Mimeskin™

Figura 14 - Protocolo para tratamento de peles reconstruídas (Mimeskin™) com Collalift®18

In Vitro
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MATERIAIS E MÉTODOS

Princípio do método Waveskin ™
O novo dispositivo sem contato específico, chamado Waveskin ™, é baseado em um sistema de fluxo de ar controlado e 
uma alta medição de deslocamento a laser (Figura 15A).O fluxo de ar é fornecido por um compressor de ar e é controlado 
por um Controlador de Fluxo de Massa de Ar permitindo um fluxo que varia de 2 a 100 ln/min. Uma primeira válvula 
solenóide SVb colocada na saída do AMFC permite o vazamento do sistema de ar. Uma segunda válvula solenóide SVs 
é colocada imediatamente antes do tubo de saída e permite a parada do fluxo.

É importante colocar SVs o mais próximo possível da saída, a fim de evitar um potencial tanque de ar no tubo. O 
diâmetro interno do tubo de saída é de 2 mm. A medição da folga entre a extremidade do tubo de saída e a pele 
é realizada usando um sensor de deslocamento a laser. A freqüência de amostragem do sensor é de 20 kHz e sua 
resolução axial é de 1,5 μm. Um software específico desenvolvido sob a linguagem LabView™ (National Instruments) 
permite controlar todo o sistema e uma curva de deformação da pele é obtida (Figura 15B). 
A profundidade residual e o componente viscoso (Y2-Ue)/Ue foram calculados.A análise estatística foi realizada 
através do teste de Mann-Whitney, seguindo as recomendações do software Sigmaplot (n = 13 medidas em 3 peles 
reconstruídas/condição).

Figura 15 - A representação esquemática de um dispositivo sem contato usado para avaliação mecânica (Waveskin ™) e 
B Exemplo de uma curva de deformação da pele.

In Vitro
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EFICÁCIA

OBJETIVO
Em um estudo duplo-cego controlado por placebo, avaliamos a capacidade do Collalift®18 de melhorar os principais 
sinais de envelhecimento da pele (Figura 16).
• Elasticidade da pele (Cutometer®).
• Heterogeneidade da superfície da pele, incluindo poros e linhas finas (projeção de franjas).
• Volume e área de enrugamento (projeção de franjas).
O envelhecimento da pele é um processo biológico complexo associado a alterações estruturais e moleculares da 
pele.A superfície da pele não é uma superfície plana e lisa, mas é caracterizada por um relevo particular representando 
a organização tridimensional. A superfície da pele não é homogênea e, com o envelhecimento, sua heterogeneidade 
aumenta. Isso ficou evidente por um aumento quase linear das curvaturas entre 25 e 75 anos, medido pela projeção 
de franjas.O outro sinal morfológico visível e óbvio do envelhecimento da pele é o desenvolvimento pronunciado e 
progressivo de rugas, particularmente na área dos pés de galinha. A gravidade das rugas geralmente aumenta à medida 
que as pessoas envelhecem.Propriedades mecânicas da pele, ou seja, a elasticidade, também diminuem à medida 
que a densidade de volume da rede de fibras elásticas muda com o envelhecimento. Uma medida quantitativa da 
elasticidade da pele é comumente conduzida com uma técnica não invasiva, Cutometer® e dois parâmetros específicos 
R7 (elasticidade imediata) e R2 (elasticidade global) foram altamente correlacionados com o envelhecimento e foram 
recomendados para avaliação dos efeitos do envelhecimento nas propriedades mecânicas da pele.

25 mulheres, com idades entre 53-65 e com perda de elasticidade, 
pés de galinha com grau 3-4 e poros visíveis. Estudo duplo-cego, face 
dividida aleatória, aplicações duas vezes ao dia durante 56 dias.

Medição da elasticidade da pele, heterogeneidade da superfície da 
pele (poros e linhas finas) e volume e área das rugasem D0, D28 e D56

Eficácia multidimensional: aumento da elasticidade,
alívio da pele e desaparecimento das rugas

56
DIAS

Collalift®18 a 1% Creme placebo

Figura 16 - Estudo clínico na face (Collalift®18 a 1 versus placebo). 

In Vivo
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EFICÁCIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Elasticidade da pele
Após 28 dias de tratamento com Collalift®18 a 1%, foi observada uma melhoria de 9,6% na elasticidade imediata (R7) 
em relação ao placebo. Esta melhoria foi confirmada após 56 dias de tratamento, com uma melhoria de 11,6% em 
relação ao placebo (Figura 17).

Após 56 dias de tratamento com Collalift®18 a 1%, observou-se uma melhoria de 10,7% na elasticidade global (R2) 
(Figura 18).

Collalift®18 a 1% melhora significativamente em relação ao placebo a elasticidade imediata e global (parâmetros R7 
e R2), para um efeito rejuvenescedor completo.

Eficácia multidimensional: aumento da elasticidade,
alívio da pele e desaparecimento das rugas

In Vivo

Figura 17 - Porcentagem quantitativa de melhoria da elasticidade imediata (R7=Ur/Uf ) medida pelo Cutometer® na têmpora. 
Diferença da porcentagem de evolução do Collalift®18 a 1% versus Placebo. Estatísticas vs Placebo (P1)

Estatísticas:
Porcentagem
em 25 voluntários
Student t test
(*) p<0.05
(**) p<0.01

% Aumento da elasticidade R7
(Ur/Uf) vs Placebo

(*) / PI

(**) / PI

D56D28

Figura 18 - Porcentagem quantitativa de melhoria da elasticidade global (R2 = Ua/Uf ) medida pelo Cutometer® na têmpora. 
Diferença média da porcentagem de evolução do Collalift®18 a 1% versus Placebo. Estatísticas vs Placebo (Pl).

Estatísticas:
Porcentagem
em 25 voluntários
Student t test
(*) p<0.05

% Aumento da elasticidade R2
(Ua/Uf) vs Placebo

(*) / PI

D56D28
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EFICÁCIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Heterogeneidade da superfície
Após 28 e 56 dias de tratamento com Collalift®18 a 1%, a curvatura da bochecha (heterogeneidade da superfície) 
mostrou melhora de 22,8% e 38,2%, respectivamente, em comparação com o placebo (Figura 19).Collalift®18 a 1% 
diminui significativamente o parâmetro de curvatura (heterogeneidade da superfície) em relação ao placebo, levando 
a um efeito de suavização da pele (poros e linhas finas), para um efeito rejuvenescedor completo.Esta melhoria da 
heterogeneidade da superfície com o Collalift®18 é ilustrada pelas seguintes fotografias (Figura 20).

Volume e área de enrugamento
Comparado ao placebo, o Collalift®18 a 1% apresentou 
melhora de 13% e 16,2% na área e volume de pés-de-galinha, 
respectivamente, após 56 dias de tratamento (Figuras 21 e 22). 
Collalift®18 a 1% diminui significativamente a área e volume 
das rugas em relação ao placebo, para um efeito completo de 
rejuvenescimento. Este efeito antirrugas com Collalift®18 é 
ilustrado pelas seguintes fotografias (Figura 23).

Eficácia multidimensional: aumento da elasticidade,
alívio da pele e desaparecimento das rugas

In Vivo

Figura 19 - Porcentagem quantitativa da melhora da curvatura (heterogeneidade da superfície) medida pela projeção da franja na bochecha.
Diferença média da porcentagem de evolução do Collalift®18 a 1% vs Placebo. Estatística vs placebo (Pl).

Figura 20 - Imagem ilustrativa da melhoria de um voluntário para o parâmetro de
curvatura - A antes do tratamento - B 56 dias após o tratamento com Collalift®18

a 1%. O parâmetro de curvatura é reduzido em -36% vs D0.

Estatísticas:
Porcentagem
em 24 voluntários
Student t test or
(*) p<0.05
(**) p<0.01

% Melhoria da curvatura (heterogeneidade da 
superfície) vs Placebo

D56D28

(*) / PI

(**) / PI

A B

Figura 21 - Porcentagem quantitativa de melhoria da área dos pés-de-galinha medida pela projeção de franjas. 
Diferença média da porcentagem de evolução do Collalift®18 a 1% vs Placebo. Estatísticas vs Placebo (Pl).

Estatísticas:
Porcentagem
em 24 voluntários
Student t test
(*) p<0.05

% Melhoria da área dos pés-de-galinha vs Placebo

D56D28
(*) / PI

-13%



Figura 22 - Porcentagem quantitativa de melhoria do volume dos pés-de-galinha medido pela projecção de franja. 
Diferença média da porcentagem de evolução do Collalift®18 a 1% vs Placebo. Estatísticas vs Placebo (Pl).

Figura 23 - Imagem ilustrativa da melhoria dos pés-de-galinha de um voluntário
A antes do tratamento - B 2 meses após o tratamento com Collalift®18 a 1%. Superfície rugosa é reduzida em -83% vs D0.

Collalift® 18

EFICÁCIA
Eficácia multidimensional: aumento da elasticidade,
alívio da pele e desaparecimento das rugas

In Vivo

Estatísticas:
Porcentagem
em 23 voluntários
Student t test
(*) p<0.05

% Melhoria da área dos pés-de-galinha vs Placebo

D56D28
(*) / PI

-16.2%

A B

Figura 24 - Visão geral do rejuvenescimento significativo da superfície da pele e melhora da elasticidade em 56 dias de 
tratamento. Diferenças médias na porcentagem de evolução do Collalift®18 a 1% vs Placebo. Estatística vs placebo (Pl).

Student t test
(*) p<0.05
(**) p<0.01

Heterogeneidade
da superfície

Redução das rugas

Volume Área

Melhoria de elasticidade

R2 R7

(*) / PI
(*) / PI (*) / PI

(**) / PI
(**) / PI-10.7% -11.6%

-16.2% -13%

-38.2%

CONCLUSÃO
Collalift®18 melhora a elasticidade da pele, reduz a heterogeneidade da superfície da pele (poros e linhas finas) 
e reduz o volume das rugas para uma eficácia antienvelhecimento multidimensional e completa (Figura 24).
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MATERIAIS E MÉTODOSIn Vivo

Projeto de estudo
O estudo clínico foi realizado como um estudo de face dividida, duplamente cego, controlado por placebo. A eficácia 
de firmeza, nas bochechas, da formulação contendo Collalift®18 a 1% foi comparada à linha de base (antes do 
tratamento, D0) e à meia-face tratada com placebo. A formulação está detalhada no Anexo 2. O conteúdo de glicerina 
foi ajustado entre a formulação Collalift®18 e a formulação Placebo para ter a mesma concentração.O estudo foi 
realizado de outubro a dezembro de 2015, durante um período de 56 dias, com pontos de verificação em D0 e D28.

Critério de inclusão
O estudo foi realizado em 25 voluntárias saudáveis, de 53 a 65 anos, com autopercepção de perda de elasticidade da 
pele, grau de rugas nos pés-de-galinha entre 3-4 de acordo com o Atlas Bazin e poros visíveis.
Modalidade de aplicação
Os produtos (formulação contendo Collalift®18 a 1% e formulação placebo) foram aplicados pelos voluntários duas 
vezes ao dia em cada meia face por 56 dias, nas condições normais de uso.da pele e na medição da deformação 
vertical induzida por dois prismas ópticos. A aplicação de pressão negativa constante (450 mbar) durante 2 segundos 
foi seguida por uma retirada da tensão, período de relaxamento durante 2 segundos, usando a sonda de sucção de 2 
mm. A deformação da pele produzida pela sonda de 2 mm corresponde tipicamente à deformação da derme superior.

Modalidade de aplicação
Os produtos (formulação contendo Collalift®18 a 1% e formulação placebo) foram aplicados pelos voluntários duas 
vezes ao dia em cada meia face por 56 dias, nas condições normais de uso.

Métodos de avaliação
Estudo da elasticidade da pele
Cutometer® as medidas foram realizadas com 
o Cutometer® SEM 575 (Courage & Khazaka) O 
princípio desta técnica baseia-se na criação de 
pressão negativa na superfície da pele e na medição 
da deformação vertical induzida por dois prismas 
ópticos. A aplicação de pressão negativa constante 
(450 mbar) durante 2 segundos foi seguida por uma 
retirada da tensão, período de relaxamento durante 
2 segundos, usando a sonda de sucção de 2 mm. A 
deformação da pele produzida pela sonda de 2 mm 
corresponde tipicamente à deformação da derme 
superior.

As medições foram realizadas no têmpora.
Curva de deformação da pele é obtida (Figura 25) e 2 parâmetros, R2 e R7, são calculados:

R7 (Ur/Uf), é referido como a elasticidade biológica (líquida). É a porção de elasticidade comparada à distensão final. É 
representado pela relação entre “a retração imediata” e “distensão final”, ou seja, Ur/Uf. Quanto mais próximo o valor 
estiver de 1 (100%), mais elástica será a pele. R7 é chamado de “elasticidade imediata”.
R2 (Ua/Uf) é referida como a elasticidade global (elasticidade bruta) da pele, incluindo a deformação viscosa, e 
é representada pela relação da “capacidade de re-deformação da pele” para “distensão final”, ou seja, , Ua/Uf ou 
também é conhecido como a elasticidade geral da pele, incluindo a recuperação por fluência e deformação. Quanto 
mais próximo o valor estiver de 1 (100%), mais elástica será a pele. R2 é chamado de “elasticidade global”.

Figura 25 - Curva tensão-deformação do Cutometer®.
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MATERIAIS E MÉTODOSIn Vivo

Projeção de franja
Sistema de Imagem AEVA 3D-HE: o sensor 3D AEVA-HE (Eotech) é dedicado a medir a face completa em um único 
procedimento de aquisição. Ele fornece uma medição precisa e um exame da pele para aplicações dermatológicas e 
cosméticas, sem a necessidade de usar réplicas do rosto. A combinação de projeção de franja e estereometria traz mais 
precisão, melhor resolução em comparação com imagens 2D, calibração automática e insensibilidade a pequenos 
movimentos. As franjas são projetadas e deformadas pela superfície e pelo relevo da pele. Eles podem ser analisados 
usando uma câmera digital de alta resolução. A análise das aquisições com o software Optocat permite a obtenção de 
um conjunto de parâmetros padronizados que caracterizam o relevo cutâneo e as características principais das rugas, 
bem como as áreas de superfície. As imagens foram tiradas do rosto inteiro.
• Densidade de curvatura
As análises foram realizadas na área da bochecha.Curvatura é um novo parâmetro usado no AEVA-HE para identificar 
qualquer característica que tenha uma curvatura definida sem levar em consideração a profundidade. Esse parâmetro 
pode estar relacionado à visibilidade das características da aparência. A densidade mais detectada da curvatura 
sugeriu mais visibilidade das características da pele. Um aumento deste parâmetro está ligado a um aumento da 
heterogeneidade da superfície da pele (poros e microrrelevo). A densidade da curvatura foi detectada e analisada pelo 
software Optocat (Figura 26).

• Volume e área de enrugamento
A análise foi realizada na área dos pés-de-galinha.As características das rugas são detectadas e analisadas pelo 
software Optocat, com área total de rugas detectadas e volume relatado.

Estatísticas
A análise estatística da evolução dos parâmetros em função do tempo foi realizada após a verificação da normalidade 
da distribuição pelo teste de Shapiro-Wilk. Posteriormente, a análise estatística da evolução dos parâmetros 
estudados para cada produto foi realizada com o teste t de Student, em casos em que a normalidade da distribuição 
foi confirmada. No caso da distribuição não ser normal, foi utilizado um teste não paramétrico (Mann-Whitney).

Figura 26 - A Curvaturas - B Exemplos de imagens das voluntárias (antes e depois do efeito de suavização).  Essas fotos foram um presente da Eotech Company.

© Eotech

© Eotech © Eotech

A
Antes Depois

B
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CONCLUSÃO GERAL

Collalift®18: Eficácia multidimensional para uma solução completa contra o envelhecimento
Com o envelhecimento, as mudanças estruturais afetam todas as diferentes camadas da pele.A derme perde sua 
firmeza e elasticidade, a junção dermoepidérmica se achata, aumentando a visibilidade dos poros, linhas finas e rugas.
Perda de estrutura da membrana basal dita este processo de envelhecimento dramático.
O colágeno XVIII é um componente estrutural chave de todas as redes de membrana basal presentes na pele. 
Descobrimos que aumentar sua expressão fornece estratégias promissoras para neutralizar a perda de estrutura e 
coesão tecidual observada durante o envelhecimento.Inspirados pela natureza, identificamos o extrato de casca 
de Khaya senegalensis como o ingrediente ativo natural mais eficiente capaz de induzir a síntese do colágeno XVIII, 
levando à criação do Collalift®18. Estimulando a síntese do colágeno XVIII tanto nas células isoladas (adipócitos, 
queratinócitos), como reforçando as propriedades mecânicas das peles reconstruídas, o Collalift®18 demonstrou 
eficácia in vitro.
No estudo in vivo, em voluntários humanos, este efeito de reestruturação global da membrana basal resulta numa 
melhoria da elasticidade da pele, uma redução das rugas e um efeito de suavização nos poros e linhas finas. Collalift®18 
é a solução multidimensional antienvelhecimento. 
Da mesma forma em que a casca envolve a Khaya senegalensis, o Collalift®18 envolve as camadas internas da pele 
para uma beleza revigorada e harmoniosa.

A

O ajuste do conteúdo de glicerina entre a formulação Collalift®18 e a formulação placebo, a fim de obter 
o mesmo conteúdo de glicerina em ambas as formulações.
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
Aparência: Líquido
Cor: Ambar a Marrom Vermelho 
Odor: Característico
Ph (Solução Aquosa A 1%): 5.0 / 7.0 
Solubilidade: Solúvel em água

Origem - Descrição: Extrato da casca da Khaya senegalensis
Dados regulamentares:
 China Cada componente está listado em “Inventário de cosméticos existentes na China” IECIC 2015
 
Conservante Nenhum
Rótulos naturais: A matéria prima está em conformidade com os padrões Cosmos de cosméticos naturais e orgânicos

Usos cosméticos
Propriedades: Revestimento da pele, Controle de imperfeições da pele, Atenuação das rugas
Aplicações: Soro de revigoração facial, Creme corretivo de imperfeições, Elixir antirrugas e Loção corporal

Dados de formulação
Concentração de uso: 1,0% - 3,0%
Método de incorporação: Collalift®18 BC10014 é incorporado durante o processo final a uma temperatura abaixo de 40°C
Armazenamento: Em sua embalagem original e protegido da luz e calor, entre 10-30°C
Família de patentes: Pedido apresentado
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