
BROMELAINA
Bromelaina to ogólna nazwa dla rodziny
sulfhydrylowych enzymów proteolitycznych
pozyskiwanych z łodygi ananasa.

Numer produktu:

Nazwa handlowa:

Nazwa INCI:

Numer CAS:

Numer EC:

Zastosowanie w kosmetykach:

160013-1

SpecPure® BML10

Bromelain, Glucose

9001-00-7/37189-34-7; 

50-99-7

232-572-4/253-384-9; 

200-075-1

Bromelaina znajduje zastosowanie w
peelingach enzymatycznych - złuszcza
martwy naskórek, pozostawiając gładką i
promienną skórę, działając przy tym
przeciwstarzeniowo.

Dodatkowo działa nawilżająco tworząc na
skórze membranę z pochodną aminokwasów
i utrzymuje jej wilgotność przez długi czas.
Wspiera też wchłanianie innych substancji
funkcjonalnych w głąb skóry.

Sprawdza się w leczeniu blizn i działa
przeciwzapalne - pomaga w redukcji
zaczerwienień, siniaków i bólu,
występującego po inwazyjnych zabiegach
kosmetycznych.



Papaina jest naturalnym ekstraktem
owocowym pozyskiwanym z papai. Papaina
jest jednołańcuchowym polipeptydem z 3
mostkami disiarczkowymi i grupą
sulfhydrylową niezbędną do aktywności
enzymu.
Numer produktu:

Nazwa handlowa:

Nazwa INCI:

Numer CAS:

Numer EC:

Zastosowanie w kosmetykach:

160004-2

SpecPure® PPN20

Papain, Glucose

9001-73-4

232-627-2

Papaina działa przeciwstarzeniowo oraz
rozjaśniająco na skórę poprzez złuszczanie
martwego naskórka. 

Hydrolizat papainy może tworzyć na skórze
membranę, pochodną aminokwasu i
utrzymywać skórę nawilżoną przez długi
czas. Promuje również absorpcję innych
substancji funkcjonalnych z produktów
pielęgnujących skórę.

Badania wykazały, że papaina działa
leczniczo na blizny poprzez rozkładanie
martwej tkanki, zapobiegając uszkodzeniom
zdrowej, żywej tkanki skóry. Działa
przeciwtrądzikowo oczyszczając
zablokowane pory.

PAPAINA



FICYNA
Ficyna to enzym roślinny pozyskiwany z
lateksu figowców, należący do rodziny
proteaz cysteinowych, do których należą
również papaina i bromelaina.

Numer produktu:

Nazwa handlowa:

Nazwa INCI:

Numer CAS:

Numer EC:

Zastosowanie w kosmetykach:

160056

SpecPure® Ficin

Ficin

9001-33-6 

232-599-1

Głównym zadaniem ficyny jest złuszczanie
naskórka. Świetnie sprawdza się w
peelingach enzymatycznych jako zamiennik
papainy i bromelainy. Ma 20 razy silniejsze
działanie niż papaina. 

Ficyna wygładza skórę i zmarszczki, a także
rozjaśnia cerę. Hydrolizuje polipeptydy do
pojedynczych peptydów ułatwiając
wchłanianie się przez skórę.

Badania wykazały, że ficyna może
przyspieszać gojenie się ran oraz redukować
blizny, a także zapobiegać powstawaniu
nowych. 

Zalecana jest cerom wrażliwym, suchym,
naczynkowym, a także tłustym. 


