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> PORPHYRAL HSP DERM



PORPHYRAL HSP DERM

Μια κρέμα  που συνδυάζει τους 
ενυδατικούς και επουλωτικούς 
παράγοντες:

Porphyral HSP®

Borage oil

Βούτυρο καριτέ

Αλόη

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
PARABEN

Σε μία κρέμα ουδέτερης βάσης

Σωληνάριο 50 ml



Εκχύλισμα από το θαλάσσιο φύκι Porphyra 
umbilicalis : 
> Φύκι κόκκινο-μωβ χρώματος
> Επιλέχθηκε για τις  υψηλές ικανότητες επιβίωσης  σε δύσκολες 
περιβαλλοντικές συνθήκες (υπεριώδης ακτινοβολία, παλίρροια, 
αλμυρότητα κλπ)

Το Porphyral HSP ® ενεργοποιεί τη σύνθεση των  πρωτεϊνών θερμικού 
σοκ HSP , ενός φυσικού μηχανισμού αυτοάμυνας του κυττάρου, 
ανταποκρινόμενο σε στρεσογόνες συνθήκες για να διατηρήσει την 
ακεραιότητα του.

Το Porphyral HSP® είναι 
ένας ενεργοποιητής της φυσικού μηχανισμού αυτοάμυνας HSP 

Αποκλειστικό συστατικό, καινοτομία της ομάδας
PILEJE 

Το συστατικό PORPHYRAL 
HSP® 

Παραδείγματα στρεσογόνων 
καταστάσεων που προκαλούν την 
παραγωγή των πρωτεϊνών θερμικού 
σοκ (HSP) : 

- Ελεύθερες ρίζες
- Θερμικό σοκ
- Ακτινοβολία UV
- Πυρετός
- Φλεγμονή

 Εντατική θεραπεία και αποκατάσταση  

Ταχύτερη σύνθεση HSP= έγκαιρη ανταπόκριση
Υψηλότερη ποιότητα ΗSP = ενισχυμένη ανταπόκριση



Δράση της PORPHYRAL HSP®
στα κύτταρα της επιδερμίδας

Ουλή αναφοράς

> Κυτταρικός αυξητικός 
παράγοντας
Θετικός έλεγχος

> PORPHYRAL HSP®

 Η Porphyral  HSP ® επιταχύνει την αναδόμηση της κεράτινης 
στοιβάδας επαναφέροντας τη διαστρωμάτωση της επιδερμίδας.

 Ενεργοποιεί τη μετακίνηση των ινοβλαστών 1 mm
ΡήγμαΜελέτη επανορθωτικής δράσης – in vitro

>Ένα στρώμα ανθρώπινων ινοβλαστών ήρθαν σε επαφή με τη
Porphyral HSP
>Ένα ρήγμα δημιουργήθηκε σε αυτό το στρώμα.
>H μετακίνηση των ινοβλαστών παρατηρήθηκε μετά από 24 ώρες.

Το Porphyral HSP ® ενεργοποιεί τη μετακίνηση 
των ινοβλαστών ώστε να αποικίσουν στο σημείο 
διάρρηξης της επιδερμίδας.

Μελέτη επανορθωτικής 
δράσης in vitro % 
μετακίνηση σε σύγκριση 
με την περιοχή ελέγχου.

Μελέτη για την αναδόμηση της επιδερμίδας μετά από 
έγκαυμα- ex vivo 
>Έκθεση μοσχευμάτων ανθρώπινης επιδερμίδας σε 
ακτίνεςUVB 
> Επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της Porphyral HSP®
> Δοκιμή 9 ημερών

Η Porphyral HSP ® επιταχύνει την 
ανάπτυξη των κερατινοκυττάρων και
και ενισχύει την κεράτινη στοιβάδα

100 µmBPJ9_19-130 11E220 TCM

Έναρξη κερατινοποίησης
και αυξημένη ανάπτυξη
της κεράτινης στοιβάδαςΆκρο

Έγκαυμα+ 
πρωτεΐνη HSP 



Αποτελεσματικότητα  της
Porphyral HSP Derm

Μέτρηση της διαδερμικής απώλειας νερού
(TEWL) πριν και μετά την μηχανική αφαίρεση 
της εξωτερικής στοιβάδας της επιδερμίδας
(stripping).

Η μελέτη διενεργήθηκε στο 
ανεξάρτητο εργαστήριο Eurofins 

Scientific

Πριν τη μηχανική
αφαίρεση

Μετά την 
αφαίρεση

 Γρήγορη επανόρθωση της 
επιδερμίδας αποδεδειγμένη 
από κλινική μελέτη

Πρωτόκολλο: 21 συμμετέχοντες, εφαρμογή 
του προϊόντος δύο φορές ημερησίως στην 
πάσχουσα περιοχή και σύγκριση με ένα άλλο 
μέρος της πάσχουσας περιοχής που δεν 
εφαρμόστηκε η κρέμα.

> Ο επιδερμικός φραγμός 
επανήλθε γρηγορότερα και 
ακόμη πιο ενισχυμένος.
> Από τη 2η ημέρα, η αναδόμηση 
της επιδερμίδας είναι 5 φορές 
υψηλότερη από τα φυσιολογικά 
επίπεδα.
> Την 4η ημέρα (τέλος της δοκιμής) : 
Ο επιδερμικός φραγμός έχει 
αναδομηθεί πλήρως, ενώ δεν 
υπάρχει αντίστοιχο αποτέλεσμα στην 
περιοχή ελέγχου.

Δερματολογική μελέτη για την 
επανορθωτική δράση

Περιοχή ελέγχου
Περιοχή εφαρμογής

Ποσοστό μείωσης της απώλειας νερού

Day 2 Day 3 Day 4



PORPHYRAL HSP DERM

Θεραπεία ενεργοποίησης αναδόμησης της επιδερμίδας

• Καταπραΰνει • Ενυδατώνει • Προστατεύει •Αναδομεί

 Ξηρή /Ερεθισμένη επιδερμίδα
 Απολέπιση / Δερμοαπόξεση (χωρίς αιμορραγία)
 Ηλιακό έγκαυμα/ Εγκαύματα σε μικρή περιοχή
 Μετεγχειρητικές ουλές
 Ραβδώσεις/Σκασίματα του δέρματος

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
PARABEN

Εφαρμόστε τουλάχιστον 2 φορές ημερησίως
για τουλάχιστον 5 ημέρες. 

Μην εφαρμόζετε σε πληγές  που αιμορραγούν.
Ελεγμένη ανεκτικότητα σε πρόσωπο και χείλη.

• Συνδυάζει ενυδατικούς και επουλωτικούς παράγοντες

Porphyral HSP® Borage oil

Βούτυρο καριτέ Αλόη

Σωληνάριο 50 ml
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