
• Reduz e previne o aparecimento das rugas. 

• Potencia a efetividade da toxina botulínica.                                    

PRINCÍPIOS ATIVOS

Acetyl Hexapeptide-8. Regula e diminui a contração de rugas 

dinâmicas Diminui a ação que produz a ruga

Pentapeptide-18. Inibe as microcontrações dérmicas. Previne a 

formação de linhas e rugas

Niacinamida. Estimula a síntese de colagénio

c.prof 213

mesotox solution



péptidos sinérgicos
A sua combinação resultada numa eficácia superior à administração de apenas um 

péptido, mesmo com concentração dupla.

Inibe as microcontrações dérmicas e 

previne a formação de linhas e rugas

c.prof 213

mesotox solution

a sua ação:



As contrações do músculo provocam o 

aparecimento de rugas



2. Libertação da 

acetilcolina

3. Contração 

muscular

1. Canais de ca2+  

abertos

Mecanismo de ação

1. Monta-se o 

complexo SNARE

2. Libertação da 

acetilcolina

3. Contração 

muscular



Acetyl Hexapeptide-8Pentapeptide-18

Ação péptidos mesotox

3. Não permite a 

libertação da 

acetilcolina. 

2. Liberta proteínas G 

que bloqueiam os canais 

de Ca2+

1. Liga-se ao recetor de 

encefalinas no exterior 

da membrana neuronal.

3. O complexo SNARE 

desestabiliza-se e a 

vesícula não pode 

libertar os 

neurotransmissores.

2. Desestabiliza a sua 

formação sem romper 

nenhum dos seus 

componentes. 

1. Compete com a 

proteína natural, uma 

posição no complexo 

SNARE.



Ação toxina botulínica

TOXINA BOTULÍNICA

Paralisa o músculo bloqueando seletivamente a libertação 

da acetilcolina na união neuromuscular.

1. Rompe a proteína SNAP-25.

2. Impede a formação do complexo SNARE.

3. O sinal nervoso não se pode transmitir, o músculo não se pode contrair e 

fica paralisado. 



Após a aplicação da c.prof 213 mesotox solution na área periocular esquerda do paciente, o protocolo com

toxina botulínica é iniciado em todo o terço superior da face. O tratamento continua com a aplicação da c.prof

213 mesotox solution somente na área esquerda e com periodicidade quinzenal:

• Aos 45 dias, obtém-se uma redução de 74% das rugas na parte esquerda, versus 56% de redução que se

consegue na parte onde só se aplicou a toxina botulínica.

• Aos 60 dias obtém-se uma redução de 66% na área tratada com a toxina botulínica e c.prof 213 mesotox

solution, versus 24% de redução de rugas que se consegue na parte onde só se aplicou a toxina botulínica.

c.prof 213 mesotox solution, melhora a eficácia da toxina botulínica reduzindo as rugas em mais 18%

aos 45 dias e em mais 42% aos 60 dias vs. a zona direita onde não se aplicou c.prof 213 mesotox

solution.

Resultados estudos in vivo



Após a aplicação da c.prof 213 mesotox solution no lado esquerdo do paciente, o protocolo de toxina botulínica 

é iniciado em todo o terço superior da face.

24 horas após a sua aplicação na área tratada com c.prof 213 mesotox solution, observa-se maior efeito devido 

à aceleração do início da ação. O resultado é: relaxamento muscular e eliminação das linhas de expressão.

Resultados estudos in vivo

c.prof 213 mesotox solution

sessão 0 sessão 1 (passadas 24 h)


