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bezpieczne, bez efektów ubocznych, nie
powodują paraliżu twarzy

składniki komunikacji komórkowej i cząsteczek
sygnałowych

prewencja wobec zmarszczek mimicznych

aplikacja naskórna, bez wstrzykiwania

PEPTYDY 'BOTOX-LIKE'

| INNOWACJA | KREATYWNOŚĆ | JAKOŚĆ |

Pomagamy znaleźć nowoczesne rozwiązania dla wszystkich
rodzajów produktów kosmetycznych - innowacyjne surowce i
formulacje dla sektoru personal care oraz całego przemysłu
kosmetycznego.

www.alfasagittarius.eu

ALFA SAGITTARIUS

INHIBITORY NEUROPRZEKAŹNIKÓW



ALFA SAGITTARIUS

Dzięki budowie podobnej do SNAP-25 blokuje
jego pozycję w kompleksie SNARE. Hamuje w
ten sposób uwalnianie acetylocholiny i
rozluźnia mięśnie twarzy. 

Dostępna wersja 

proszkowa - minimum zakupowe 10g

płynna - minimum zakupowe 1kg

ACETYL HEXAPEPTIDE-8
SpecPed® AH8P
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ACETYL OCTAPEPTIDE-3
SpecPed® AO3P

Jest przedłużeniem peptydu SpecPed® AH8P i
analogiem N-końca białka SNAP-25. Również
konkuruje o pozycję w kompleksie SNARE, blokując w
ten sposób skurcz mięśni.

Dostępne wersje 
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proszkowa - minimum zakupowe 10g

płynna - minimum zakupowe 1kg

PEPTYDY 'BOTOX-LIKE'
INHIBITORY NEUROPRZEKAŹNIKÓW



Naśladuje kształt cząsteczki acetylocholiny, pasuje do
jej receptorów i wiąże się z nimi w połączeniach
nerwowo-mięśniowych. Blokuje w ten sposób
przepływ acetylocholiny i skurcz mięśni, rozluźnia je i
zmniejsza zmarszczki dynamiczne.

Dostępne wersje 

ALFA SAGITTARIUS

DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL
BENZYLAMIDE DIACETATE
SpecPed® SKEP

proszkowa - minimum zakupowe 10g

płynna - minimum zakupowe 1kg
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Peptyd działający poprzez synapsy elektryczne.
Blokuje zależne od napięcia kanały sodowe,
regulując w ten sposób ekspresję mięśni
szkieletowych. Jest to peptyd biomimetyczny,
naśladujący działanie naturalnej konotoksyny,
zwanej "botoksem w słoiku". 

Zapewnia natychmiastowy efekt wygładzenia
skóry. 

Dostępne wersje
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S-MU-CONOTOXIN CNIIIC
SpecPed® MCC21 (0.001%)

płynna - minimum zakupowe 1kg

PEPTYDY 'BOTOX-LIKE'
INHIBITORY NEUROPRZEKAŹNIKÓW



Alternatywa dla SpecPed® MCC21 (S-MU-CONOTOXIN
CNIIIC). Peptyd działający poprzez synapsy elektryczne.
Blokuje zależne od napięcia kanały sodowe, regulując
w ten sposób ekspresję mięśni szkieletowych. Jest to
peptyd biomimetyczny, naśladujący działanie
naturalnej konotoksyny, zwanej "botoksem w słoiku". 

Zapewnia natychmiastowy efekt wygładzenia skóry. 

Dostępne wersje 

ALFA SAGITTARIUS

ARGININE/ LYSINE POLYPEPTIDE
SpecPed® MCC21 Plus (0.001%)
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płynna - minimum zakupowe 1kg



Doskonała alternatywa dla botoksu. Kompleks
hamuje uwalnianie neuroprzekaźników,
spowolniając nadmierny skurcz mięśni twarzy.
Dzięki obecnemu w kompleksie peptydowi
sygnałowemu promuje syntezę kolagenu 
i elastyny w skórze właściwej, dzięki czemu
zwiększa elastyczność skóry i niweluje zmarszczki. 

Dostępne wersje 
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KOMPLEKS 6 PEPTYDÓW
SpecPed® WA 

proszkowa - minimum zakupowe 10g

płynna - minimum zakupowe 1kg

PEPTYDY 'BOTOX-LIKE'
INHIBITORY NEUROPRZEKAŹNIKÓW



Dzięki budowie
podobnej do SNAP-
25 blokuje jego
pozycję w
kompleksie SNARE.
Hamuje w ten
sposób uwalnianie
acetylocholiny i
rozluźnia mięśnie
twarzy. 

SpecPed® AH8P

Jest przedłużeniem
peptydu SpecPed®

AH8P i analogiem N-
końca białka SNAP-

25. Również
konkuruje o pozycję

w kompleksie
SNARE, blokując w
ten sposób skurcz

mięśni.

SpecPed® AO3P

Naśladuje kształt
cząsteczki acetylocholiny,
pasuje do jej receptorów i

wiąże się z nimi w
połączeniach nerwowo-
mięśniowych. Blokuje w

ten sposób przepływ
acetylocholiny i skurcz

mięśni, rozluźnia je i
zmniejsza zmarszczki

dynamiczne.

SpecPed® SKEP

Peptyd działający poprzez
synapsy elektryczne. Blokuje
zależne od napięcia kanały

sodowe, regulując w ten
sposób ekspresję mięśni

szkieletowych. Jest to peptyd
biomimetyczny, naśladujący

działanie naturalnej
konotoksyny, zwanej
"botoksem w słoiku". 

SpecPed® MCC21

Doskonała alternatywa
dla botoksu. Kompleks

hamuje uwalnianie
neuroprzekaźników,

spowolniając nadmierny
skurcz mięśni twarzy.

Dzięki obecnemu w
kompleksie peptydowi
sygnałowemu promuje

syntezę kolagenu 
i elastyny w skórze

właściwej, dzięki czemu
zwiększa elastyczność

skóry i niweluje
zmarszczki. 

 

SpecPed® WA 
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