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3000

INCI Name (CAS): Glycerin (56-81-5), Aqua (Water) (7732-18-5), Butylene 
Glycol (107-88-0), Carbomer (9007-20-9), Polysorbate 20 (9005-64-5), Palmitoyl 

Tripeptide-1* (147732-56-7), Palmitoyl Tetrapeptide-7 (-).

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



MATRIXYL® 3000
MATRIKINAS REVELAM SEUS MELHORES ÂNGULOS DE EXPRESSÃO

Função
Anti-rugas.

Definição
O Matrixyl® 3000 contém as matrikinas pal-ghk e pal-gqpr que agem sinergicamente para reparar os 
danos do envelhecimento cutâneo.

Propriedades
O Matrixyl® 3000 contém matrikinas que são mensageiras da reestruturação e do reparo cutâneo. Elas 
ativam a neo-síntese das macromoléculas da m atriz extracelular, proporcionando ao Matrixyl® 3000 
uma eficácia visível anti-rugas.

Características
Como moléculas mensageiras, as matrikinas são capazes de regular as atividades das células. Interagem 
com receptores específicos para ativar certos genes envolvidos no processo de renovação da matriz 
extracelular e proliferação celular. Com a idade, estes processos tornam-se progressivamente mais 
deficientes.

Aplicações
Produtos anti-rugas.

Formulação
Solúvel em água.

Nível de uso recomendado
3%

Patente
Wo 2005/048968

Testes de eficácia
Testes in vitro

SÍNTESE DAS MACROMO-
LÉCULAS MATRICIAIS
Estudo da estimulação da sínte-
se dos componentes matriciais 
extracelulares por fi broblastos 
incubados por 72 horas com 
Matrixyl® 3000 (1, 3 e 5%).

ESTIMULAÇÃO DA EXPRES-
SÃO GÊNICA
Estudo da regulação dos genes dérmicos e epidérmicos pelas matrikinas do Matrixyl® 3000, utilizando 
a técnica do DNAArray na epiderme reconstruída e na cultura de fibroblastos.

As matrikinas do Matrixyl® 3000 mostram um perfil de ativação gênica complementar com relação 
aos mecanismos principais envolvidos na reestruturação cutânea



MATRIXYL® 3000
Testes de eficácia
Testes in vivo

EFICÁCIA ANTI-RUGAS
Um painel de 39 voluntários, homens de 54,5 ± 6 anos, aplicaram em esquema comparativo de hemiface, 
um creme contendo 4% de Matrixyl® 3000 contra um placebo, duas vezes ao dia durante 56 dias. A 
eficácia antirugas foi medida por profilometria e fotografia.

Estocagem
Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.   

Caracteriticas Fisicos quimicas 
Forma: Gel 
Cor: Esbranquiçado 
Odor: Característico 
Ponto de Fusão: Não disponível 
pH: 4,0 – 6,0 
Densidade relativa: 1,14 – 1,16 
Teor de água por Karl Fischer %: 20 – 30 
Índice de refração: 1,425 – 1,445 
Teor de PALGQPR(HPLC) ppm: 40 – 70 
Bactérias Aeróbicas totais: Max. 100 UFC/g 
Contagem total de Fungos e leveduras: Max. 10 UFC/g


