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CafeiSome™
Cafeína 10% com Permeação Cutânea 500% Superior



CafeiSome™

A cafeína é um alcaloide metilxantina natural encontrado em mais de 60 plantas em todo o mundo, incluindo grãos de café, cacau e folhas 
de chá. Como um leve estimulante do sistema nervoso central, a cafeína tem sido utilizada tanto para recreação como para propósitos 
medicinais desde civilizações antigas e tornou-se hoje o ingrediente ergogênico mais comum para alimentos e suplementos dietéticos.

CafeiSome™ é um complexo com cafeína concentrada para aplicações dermacêuticas. É um ingrediente inovador contendo cafeína e 
niacinamida em lipossomas. CafeiSome™ pode, de forma eficiente, modular as propriedades de barreira do estrato córneo e transportar 
os ingredientes ativos para as camadas mais profundas da pele onde podem, de forma efetiva, tratar a celulite, reduzir a perda capilar e 
proteger a pele por diferentes vias bioquímicas. 

A cafeína tem sido amplamente utilizada e extensivamente estudada como um ingrediente ativo em cosméticos, especialmente para 
tratamentos anticelulite e modeladores. O local de ação para essas aplicações é nas camadas mais profundas da pele (derme e tecido 
subcutâneo). Mas a penetração da cafeína na pele e sua permeação através das camadas da epiderme são limitadas por sua alta 
hidrofilicidade e baixa solubilidade em água. CafeiSome™ foi desenvolvido para superar essas limitações, aumentando as propriedades de 
permeabilidade da cafeína e modulando as propriedades de barreira da epiderme.

CafeiSome™ 

•  Anticelulite;
•  Estímulo do crescimento capilar;
•  Antienvelhecimento.  

Propriedades

• Formulações corporais modeladoras e antienvelhecimento; 
 • Formulações capilares estimuladoras do crescimento de fios;
• Formulações faciais antienvelhecimento;
• Formulações para a região periocular.

Indicações
•  1% – 5%.
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É um complexo hidrossolúvel com 10% de cafeína e 20% de 
niacinamida (forma amida da vitamina B3) em lecitina NÃO-GMO 
para aumentar a biodisponibilidade nas camadas cutâneas mais 
profundas. 

Composição

Cafeína
e niacinamida em lipossomas.

10% de Cafeína Lipossomada



Evidências Científicas
Permeação Cutânea 500% Superior

Foi realizado um estudo ex vivo em célula Franz com pele humana comparando CafeiSome™ e uma solução controle com cafeína anidra (não 
lipossomada). A quantidade de cafeína permeada foi quantificada por um período de 26h.

•  O transporte de cafeína através  
   da pele foi significamente superior.  
   (+536% após 2h e +236% após 26h);

•  Suprimento constante de  
    cafeína por mais de 24 h.

Transporte Cumulativo de Cafeína Através da Pele
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Estudo de Penetração:
Após 26h a quantidade de cafeína através da pele foi mensurada.
O estrato córneo foi segmentado e o conteúdo de cafeína determinado por HPLC.

• O transporte de cafeína pela pele foi 
fortemente aumentado (epiderme + derme);

Transporte Cumulativo de 
Cafeína Através da Epiderme e 
Derme

• Ocorreu a modulação das propriedades de barreira e não a 
acumulação de cafeína no estrato córneo.  

Estrato  Córneo: +6%

Epiderme + Derme: +210%

Subcutâneo: +236%

+210%
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CafeiSome™
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Creme Redutor de Medidas  
CafeiSome™  5%

L-Carnitina L-Tartarato 1%

Pentravan® qsp 50 g

Posologia: Aplicar na região afetada 1 vez ao dia a noite.

Pentravan®: É um veículo promotor de permeação cutânea na forma de matriz fosfolipídica 

desenvolvida por tecnologia lipossomal. Atua aumentado a permeação cutânea de 

ingredientes farmacêuticos ativos (API’s) com elevada compatibilidade celular. Apresenta 

permeação cutânea cientificamente comprovada, além de eficácia e segurança garantidas. É 

o único veículo transdérmico clinicamente testado com resultados publicados e apresentados 

em conferências médicas nacionais e internacionais.

 Shampoo Redutor de DHT e TGFβ2
CafeiSome™  2%

L-Carnitina L-Tartarato 2%

TrichoWash™ qsp 200 mL

Posologia: Massagear por 2 minutos. Enxaguar e repetir. Uso diário.

TrichoWash™: É um shampoo elaborado com ingredientes não irritantes, limpa sem destruir 

os ácidos graxos e promove uma hidratação duradoura, maciez e flexibilidade à haste. 

TrichoWash™ contém TrichoTech™ e favorece a ação de ativos para o crescimento de novos 

fios, demonstrando resultados acumulativos desde a primeira aplicação. Estudos demonstram 

que 2 minutos de contato com o couro cabeludo são suficientes para alguns ativos penetrarem 

no folículo piloso e exercerem sua atividade.

Creme Redutor de Envelhecimento e EyeBags
CafeiSome™ 5%

DermaSpheres ® C  10%

SiliciuMax® Líquido  10%

Vitamina E  2%

Fitalite™ qsp 30g

Posologia: Aplicar na região afetada 1 vez ao dia pela noite.

Fitalite™: É um gel-creme hidrofílico natural muito leve, que  contém fitossomas, corpúsculos 

oleosos de origem vegetal, que proporcionam propriedades antioxidantes e emolientes únicas. 

Sensorial não oleoso e elegante, compatível com grande número de ativos farmacêuticos 

(API’s) e dermacêuticos (DCI’s). É ideal para prescrição médica individualizada e cuidados 

diários para a pele, atendendo as necessidades de peles vulneráveis, sensíveis, normais e 

desidratadas. Formulado de acordo com os mais avançados conhecimentos sobre segurança 

e tolerância de veículos tópicos, não contém ingredientes nocivos, obsoletos ou controversos.


