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MORPHOMICSTM

INCI Name (CAS): Water (7732-18-5); Pentylene Glycol (5343-92-0); Caprylyl 
Glycol (1117-86-8); N-Prolyl Palmitoyl Tripeptide-56 Acetate (1899049-18-3).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



MATRIXYL® MORPHOMICSTM

É HORA DE MOLDAR O FUTURO DA PELE

Função
Anti-rugas.

Definição 
Uma nova abordagem na pesquisa de matrikines® ativos: tripeptídeo palmitoilado lisil-histidil-glicina 
com uma prolina enxertada na lisina.

Propriedades 
Matrixyl® Morphomics ™ suporta a redução das linhas verticais (linhas de expressão, linhas de marionete, 
dobra nasogeniana), mas também pés de galinha após 6 semanas, para uma expressão mais feliz.

Características 
Matrixyl® Morphomics ™ influencia a morfologia celular e dérmica ao restabelecer e reiniciar as conexões 
da pele entre o núcleo do fibroblasto e a mec.

Ponto de interesse 
Proteomics of youth ™ revela a ativação de longevigenes ™ contra os sinais de envelhecimento.

Aplicações 
Cremes, soros, géis anti-envelhecimento.

Formulação
Solúvel em água. Adicione a fórmula entre a temperatura ambiente e 50 °C.

Nível de uso recomendado 
2%

6 SEMANAS PARA TRANSFORMAR LINHAS DE MARIONETE EM UM SORRISO

ANTES DEPOIS DE SEMANA



MATRIXYL® MORPHOMICSTM

REIVINDICAÇÃO DE SUBSTANCIAÇÃO

In vitro
Reinicializando a conexão: o citosesqueleto
Cofilin +446%* (3) +95%*** (4)
α-Actinin-1 +82%*** (4)
Actin eq.1% +187%* (3)
Talin 2% +65.8%** (1)
Integrin α2/β1 eq.1.4% +55.4%* (2)
Fibronectin eq.1.4% +61%* (5)

Morfologia dérmica     gene   (4) proteina   (6) fibra (1)
Collagen I (COL1A1)     x 1.81*  +42%*    +14.3%*
Proteína dissulfito isomerase (PDI)     +45%*
Subunidade alfa-1 da prolil 4-hidrolase (P4HA1)  x 1.53*  +74%*
Procolágeno-lisina, 2-oxoglutarato 5-dioxigenase  x 2.03*  +43%***
(PLOD1)
Pro-collagen gluco-galactosyl-transferase1  x 1.94*  +161%*
(COLGALT1)
N-proteinase (ADAMTs1)      +72%*
Procollagen C-endopeptidase enhancer-1  x 1.61*  +62%****
(PCOLCE)
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)    +54%*
Matrix metalloproteinase-2 (MMP2)     -54%*

COLLAGEN III (COL3A1)    +58%*
COLLAGEN IV   eq.1.4%    +79%*
    eq.2%     +182%*  +12.1%**
COLLAGEN VI (COL6A3) eq.1.4%  +113%*** +27%*
    eq.2%     +45%*
HYALURONIC ACID          +25%**

MATRIXYL® Morphomics™ reinicia a conexão entre o nú-
cleo e o ECM, garantindo a integridade do citoesqueleto.

MATRIXYL® Morpho-
mics ™ estimula a pro-
dução e maturação das 
fibras de colágeno para 
reconstruir uma rede 
funcional.

MATRIXYL® Morphomics™ atua em vários atores-chave responsáveis   pela morfologia celular e derme.



MATRIXYL® MORPHOMICSTM

In vivo
2 painéis femininos com idade média de 64 e 58 anos e um painel masculino com idade média de 59 
anos. Aplicação duas vezes ao dia de um creme com 2% de MATRIXYL® Morphomics ™ no rosto contra 
placebo por 6 semanas.

Linhas de marioneta
Avaliação instrumental das linhas de marionete por FOITS em 26 mulheres painelistas.
Volume (mm3) ................. -22.7%/T0 até -99%, -21.7%/placebo p=0.08
Perimeter (mm) ................ -10.6%/T0 até -92%, -9.6%/placebo, p<0.06

Linhas de expressão
Avaliação instrumental das linhas de expressão por FOITS em painelistas 2x32 do sexo feminino.
Volume (mm3) ..................... -9.5%/T0 até -65%, -9.2%/placebo p<0.05
Perimeter (mm) .................. -7.1%/T0 até -39%, -7.8%/placebo, p<0.05
Roughness (Sa in μm) ........ -5.8%/T0 até -20%, -3.9%/placebo, p=0.07

Recuperação após franzir a testa
Avaliação instrumental da recuperação da suavidade da pele após franzir a testa por 10 segundos por 
FOITS em 22 membros do painel feminino.

Redução visível de linhas verticais
Avaliação da percepção da linha vertical por 5 juízes especialistas em 34 mulheres painelistas.

MATRIXYL® Morphomics ™ exerce um efeito significativo perceptível na redução das linhas verticais 
em comparação com o placebo, especialmente as linhas de expressão.

Linhas de expressão menos visíveis

Prega nasogeniana menos visívelLinhas de marionete menos visíveis

21.3%**

12.3%**14.1%**

Recuperação de suavidade após 
180 segundos 82,3% p = 0,08 / 
placebo

Matrixyl® Morphomics™
Placebo



MATRIXYL® MORPHOMICSTM

Pé de corvo
Avaliação instrumental dos pés de galinha por FOITS em 32 membros do painel feminino e em 20 
painelistas masculinos.

Main wrinkle volume (mm3) .. -16.5%/T0 até -52%, -7.1%/placebo, p=0.07
Mean depth (μm) ................. -13.5%/T0 até -44%, -7.3%/placebo, p<0.01
Deep wrinkles surface (mm3) -26.6%/T0 até -75%, -14.3%/placebo, p<0.06
Roughness (μm) .................... -9.9%/T0 até -30%, -4.9%/placebo, p<0.05
Wrinkle width angle (°) ....+16.4%/T0 até +45%, +15.2%/placebo, p<0.01

Caracteristicas fisicos quimicas 
Aparencia: liquido 
Cor: incolor a amarelo palido 
pH: 2,8 - 3,7 
Densidade: 0,990 - 1,010 
Indice de refração: 1,330 - 1,350 
Pal-k (p) hg-oh, indic  acoh hplc: 450 - 550 
Bacterias aerobicas totais: max. 100 UFC
Contagem total de fungos e leveduras: max 10 UFC

$ Superfície de rugas total (mm3) -11,8% / T0, -13,2% até -49% / placebo, p <0,05


