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INCI Name: Sodium Lactate Methylsilanol

Lasilium® é uma solução de silanol obtido por uma síntese molecular entre silício e o ácido lác-

tico.

O ácido láctico é obtido por fermentação a partir do açúcar. Sem que haja a utilização de deriva-

dos de origem animal.

Lasilium® desempenha propriedades reguladoras das serinas-proteases, que melhoram o pro-

cesso de descamação e hidratação. Apresenta atividade Antiglicante, previne a perda da elasti-

cidade, da atividade enzimática e da rigidez dos tecidos, prevenindo o envelhecimento da pele.  

• Hidratantes faciais e corporais;

• Peelings;

• Renovação celular;

• Antiglicante;

• Antienvelhecimento: prevenção e reparação.

Lasilium®

Indicações de uso
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Atividades Biológicas

LASILIUM®: COMBINAÇÃO DE UM SILANOL E UM AHA (ÁCIDO LÁTICO) 

Renovação celular por regulação da Serine Protease
Existe uma estreita relação entre a matriz extracelular (MEC) e o metabolismo tecidual. Estudos com-

provam o efeito dos silanois em algumas enzimas como a serina-proteases, conhecidas por estarem 

envolvidas nos processos de descamação e hidratação onde a atividade enzimática da serina-protea-

se foi estudada sob controle permanente de estruturas de glicano (por exemplo, sulfato de condroi-

tina). No entanto, nenhuma inibição desta proteína foi observada quando um silanol (por exemplo, 

Lasilium) foi incubado na presença da enzima pura. Confirmou-se que a atividade enzimática total foi 

parcialmente inibida pelo sulfato de condroitina (CS) (curva vermelha). Na presença de silanol, jun-

tamente com o glicosaminoglicano (CS), ela foi totalmente preservada promovendo, portanto, uma 

maior hidratação do tecido (curva azul).

Citoestimulação
A citoestimulação celular cutânea, em particular para os fibroblastos, é um fator-chave do tecido 

conjuntivo jovem. Lasilium® responde a essa necessidade estimulando a divisão dos fibroblastos e, 

portanto, contribui na manutenção do metabolismo celular normal retardando o envelhecimento.

O efeito citoestimulante e regenerativo de Lasilium® foi evidenciado in vitro num meio de cultura 

desprovido de fibroblastos humanos - soro fetal de vitelo (FCS) 2%. Adicionou-se vermelho neutro 

ao meio de incubação e à incorporação. A atividade celular foi medida por U.V. (densidade ótica). O 

resultado foi característico de uma importante estimulação celular.

Lasilium® estimulou a multiplicação de 

células e foi capaz de melhorar a regene-

ração celular de uma maneira muito signi-

ficativa, retardando o envelhecimento.
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Antiglicação
A glicação é uma reação entre os açúcares (ou todos os outros aldeídos) e uma proteína, levando à al-

teração de proteínas. Essa reação, ativada por radicais livres e estresse oxidativo, também é chamada 

de reação de Maillard. Todas as proteínas e, em particular, as proteínas cutâneas (colágeno, elastina, 

enzimas...) são afetadas pela glicação, que resulta em uma perda de elasticidade e na rigidificação dos 

tecidos, mas também em uma perda de atividade enzimática que acarreta o envelhecimento da pele.

As funções amina da proteína reagem com os aldeídos e conduzem à formação de uma Base de Schi-

ff como um intermediário na produção irreversível de produtos Amadori e produtos finais Glicosilados 

Avançados (A.G.E.).

A taxa de glicação é medida pela quantidade de 5-hidroximetil furfuraldeído (HMF), liberada durante a 

hidrólise. A atividade antiglicação de Lasilium® foi demonstrada em uma proteína de referência (BSA) 

submetida à glicação por glicose. 

Hidratação: Corneometria
A capacidade de hidratação foi avaliada com um cornímetro pela medida da constante dielétrica da 

pele em um grupo de 10 pessoas (6 mulheres e 4 homens) com idade entre 28 e 52 anos.

A sonda do corneômetro foi aplicada em uma área pré-definida do antebraço e a constante dielétrica 

(E) foi medida regularmente por 3 horas.

Cada voluntario aplicou 3 diferentes produtos:

1. Propilenoglicol;

2. Emulzome;

3. 6% Lasilium® em Emulzome.

Todos os produtos aplicados 

geraram uma hidratação ime-

diata na pele por até 2 horas. 

Tanto o Propilenoglicol como 

o EMULZOME aumentaram a 

constante dielétrica em cerca 

de 15% enquanto o Lasilium 

aumentou em cerca de 35%. 

Além disso, Lasilium® foi capaz 

de manter o mesmo grau de hi-

dratação por 3 horas ou mais.
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Estudo de Tolerância

Formulação

Os testes realizados mostraram que o produto não é tóxico nem irritante.

A tolerância foi estudada in vitro por métodos alternativos tanto na cultura celular quanto na epiderme 

reconstituída.

 A tolerância ocular foi avaliada por meio do estudo da citotoxicidade em culturas de fibroblastos 

isolados de córnea.

A tolerância cutânea foi avaliada na epiderme reconstituída pela medida da viabilidade celular após um 

período de contato de 24 horas com o produto.

Os resultados mostraram que:

Lasilium® não é irritante de acordo com o procedimento de irritação ocular,

Lasilium® não é irritante de acordo com o procedimento de irritação cutânea primária,

Lasilium® não é mutagênico.

A concentração sugerida para uma atividade ótima é de 3 a 4%. Para peeling 15%.

Observação importante: Lasilium® não deve ser armazenado a uma temperatura inferior a 0°C, caso 

contrário, pode ocorrer uma polimerização irreversível.
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Especificações Farmacotécnicas

Sodium lactate methylsilanol.

Líquido incolor a ligeiramente rosa, límpido.

INCI Name

Aparência

em torno de 5,5.

em torno de 1.

pH

Densidade a 20°C

Miscível em água, álcool e glicois.Formulação

Referência

Literatura do fornecedor.


