ISOFLAVONA
INCI Name: Isoflavone
No CAS: S.D
Fórmula: C15H10O4
Peso Molecular: S.D

PROPRIEDADES
São fitoestrógenos fenólicos extraídos da soja. As isoflavonas da soja estão presentes na planta como
glicosídios e agliconas. Uma fez no organismo os glicosídios são ativados para os isoflavonóides
daidzeína, genisteína e gliciteína. Como a grande maioria dos flavonóides, estas moléculas também
possuem características antioxidantes, varrendo os radicais livres do local onde estão presentes.
MECANISMO DE AÇÃO
A Isoflavona da Soja de uso tópico atua nos radicais hidroxila. Este efeito antioxidante auxilia na captação
de radicais livres originados, principalmente pela radiação ultravioleta, promovendo assim um combate às
ações danosas da luz UV na pele, evitando a perda de firmeza e elasticidade através da diminuição da
colagenase, enzima que diminui a quantidade de colágeno na pele. Portanto favorece a manutenção do
equilíbrio fisiológico da pele frente às agressões externas.
INDICAÇÕES
Isoflavona da Soja é indicada como agente antioxidante nos tratamentos de pele envelhecida
precocemente. As concentrações de utilização recomendadas são de 0,05 a 1,0% do pó para emulsões
cremosas do tipo O/A ou A/O, cremes, leites, protetores solares, loções pós-sol, sistemas ‘oil free’ e géis.
A incorporação da Isoflavona da Soja deve ser feita na fase aquosa, podendo ser manipulada em
temperaturas de até 50o C, sem perder suas características.
DOSAGEM / CONCENTRAÇÃO USUAL
Utilizado de 40 a 160 mg/dia.
OBS.: Deve ser aplicado fator de correção calculado de acordo com o teor total de isoflavonas presente no
laudo de análise do fornecedor.
ARMAZENAMENTO
Manter em recipiente hermeticamente fechado, ao abrigo da luz, umidade e calor.
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