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Pigmerise®
Λιποσωμιακή φόρμουλα κρέμας



Υπερβολική παραγωγή ελευθέρων ριζών

Ενεργοποίηση φλεγμονώδους ή αυτοάνοσης 
διαδικασίας

Επίθεση και μείωση του αριθμού μελανοκυττάρων

Μείωση της μελανίνης¹

To αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας είναι η 
εμφάνιση υποχρωματικών κηλίδων.
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Fagron 

Μελανοκύτταρα και οξειδωτικό στρες

Piper nigrum (μαύρο πιπέρι) και πιπερίνη

Τα μελανοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 
μελανίνης (μελανογένεση). Κατά τη διαδικασία μελανογένεσης 
παρατηρείται υψηλή παραγωγή ελευθέρων ριζών.

Σε περίπτωση λεύκης ή άλλης αυτοάνοσης διαδικασίας έχουμε:
•   Μεγαλύτερη ευαισθησία στο H2O2 και μείωση των καταλάσεων
•  Υπερβολική συσσώρευση ROS
•  Αύξηση της απόπτωσης των κυττάρων2.3

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η τοπική χρήση πιπερίνης και 
άλλων αλκαλοειδών πιπεριού ενεργεί προωθώντας:

•    Φυσιολογικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό των 
μελανοκυττάρων

•    Διασταυρούμενη επικοινωνία μεταξύ των μελανοκυττάρων και 
των κερατινοκυττάρων με αποτέλεσμα τον επαναχρωματισμό 
του δέρματος4,5,6



• Το Pigmerise® μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
συνεπικουρικά στη θεραπεία δυσχρωμίας δέρματος, 
λόγω διαταραχών υπομελάγχρωσης όπως της 
λεύκης

• Λιποσωμιακή φόρμουλα βασισμένη σε ένα μοναδικό 
φυτοσύμπλοκο μαύρου πιπεριού Piper nigrum L. 

• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και να 
εφαρμοστεί σε δύσκολες και ευαίσθητες περιοχές

Ανάλυση HPLC του φυτοσυμπλόκου μαύρου πιπεριού

Pigmerise® λιποσωμιακή φόρμουλα κρέμας

Pigmerise®

Το Pigmerise® περιέχει ένα φυτοσύμπλοκο 
μαύρου πιπεριού (Piper nigrum 
phytocomplex) σε υψηλή συγκέντρωση

Λιποσωμιακή φόρμουλα κρέμας

• Υψηλή συγκέντρωση πιπερίνης και άλλων αλκαλοειδών 
πιπεριού7

• Αυτό το μοναδικό φυτοσύμπλεγμα δοκιμάστηκε έναντι της 
λεύκης και άλλων διαταραχών υπομελάγχρωσης8,9,10

• Το Pigmerise® έχει μια μοναδική σύνθεση βασισμένη σε 
λιποσώματα καρθαμέλαιου

• Η λιποσωμιακή φόρμουλα κρέμας προάγει τη διείσδυση του 
φυτοσυμπλόκου στα μελανοκύτταρα της επιδερμίδας11

Μελανοκύτταρο
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Βιβλιογραφικές αναφορές

Το Pigmerise®  
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με όλα τα πρωτόκολλα 
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Pigmerise® - Τρόπος χρήσης

Δείκτης δραστηριότητας λεύκης (VAI)
Δείκτης για την αξιολόγηση της 
δραστηριότητας της λεύκης

Συνδυασμός με άλλες θεραπείες

Υπολογισμός του δείκτη δραστηριότητας λεύκης (VAI)
 1 Χωρίστε το σώμα σε 8 περιοχές
2 Μετρήστε τις προσβεβλημένες περιοχές
3 Βαθμολογήστε με: 
 • 3 εάν η περιοχή επιδεινώνεται
 • 0 εάν η περιοχή είναι σταθερή
 • -1 εάν η περιοχή βελτιώθηκε12
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Σταθερή φάση
Φωτοθεραπεία
PUVA, KUVA,

έκθεση 
σε φως

Προτείνεται να πλύνετε την περιοχή θεραπείας το 
επόμενο πρωί της εφαρμογής.

Χρησιμοποιήστε καθημερινά στις προσβεβλημένες 
περιοχές

Εφαρμόστε καθημερινά, κατά προτίμηση το βράδυ, 
πριν τον ύπνο.
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