
Nosso organismo produz naturalmente sebo para lubrificar e

impermeabilizar a pele, o desequilíbrio da olesidade, uma das maiores

insatisfações enfrentados pelos consumidores Brasileiros, pode ter as

mais diferentes origens.

Apesar da oleosidade em excesso e a acne estarem relacionados a

puberdade é possível encontrar uma ampla faixa de consumidores

sendo acometidos por estes problemas pois o desequilíbrio da

oleosidade está tanto relacionado a fatores externos (alimentação,

poluição, limpeza com produtos agressivos) quanto a fatores internos

(alterações hormonais e estresse).

Ajidew® ZN-100 é uma natural e poderosa combinação de um

umectante, o PCA sódico e do mineral Zinco. Esta sinergia é conhecida

por suas propriedades seborreguladoras, auxiliando também a eliminar

a acne de forma eficiente sem comprometer o microbioma.

Adicionalmente, nossa molécula é capaz de prevenir a pele do

fotoenvelhecimento além de estimular a produção de colágeno.

RESGATE GLOBAL DA

PELE OLEOSA E ACNEICA



CONTROLE DA OLEOSIDADE por até 4 semanas

MODULAÇÃO DO BIOFILME para tratamento da acne

Ajidew® ZN-100 apresentou controle de oleosidade significativo após uso 

prolongado. A redução no teor de sebo foi mais expressiva com o Ajidew® ZN-100, 
do que com o Gluconato de Zinco.

O excesso de produção de sebo pode contribuir para o empacotamento dos corneócitos, 

levando a uma oclusão ou formação de comedão. Este processo pode levar a distúrbios na 

pele.

Sabe-se que S. epidermidis controla a proliferação de P. acnes e S. aureus, por isso é 

desejável aumentar a formação de biofilme de S. epidermidis e diminuir o biofilme de P. 

acnes (para tratamento com acnes vulgaris) e S. aureus (para tratamento de dermatite 
atópica).

O Ajidew® ZN-100 modula o número de S. epidermidis, através da 

formação de biofilme, e diminui o biofilme de S. aureus e P. acnes 

contribuindo para a homeostase cutânea. Essa modulação da 
microbiota é dosagem dependente e os melhores resultados 

foram em uma formulação contendo 

1,0% Ajidew® ZN-100 que foi diluída 

para 1,3 mg / mL.

• Imagens A a D: S. epidermidis (controle,1.3, 

0.6 e 0.3 mg/mL respectivamente);

• Imagens E a H: S. aureus (controle,1.3, 0.6 e 

0.3 mg/mL respectivamente);

• Imagens I a L: P. acnes (controle,1.3, 0.6 e 

0.3 mg/mL respectivamente).
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Sobre a Molécula

Ajidew® ZN-100
INCI Name: Zinc PCA

Aplicação

Ajidew® ZN-100 é uma poderosa combinação de umectante

natural e mineral que pode ser utilizado nas seguintes aplicações:

O Ajidew® ZN-100, ativo de origem vegetal e derivado de

aminoácidos, este ingrediente consiste na associação do íon de

Zinco à uma molécula de PCA. O Ajidew® ZN-100 é reconhecido

por suas propriedades seborreguladoras em pele e couro

cabeludo, estimulante da produção de colágeno além de atuar

como booster de preservante. Adicionalmente, Ajidew® ZN-100

regula a microbiota.

Detalhes do Produto:

Faixa de pH: 2,5 – 6.0

Solubilidade: Solúvel em Água e Etanol

Dosagem Recomendada: 0.10 – 1.00%

Certificações:

Produtos para o 

cuidado corporal

Produtos para o 

cuidado facial


