
COMBATA O MAIS NOVO VILÃO DO ENVELHECIMENTO

INCI Nome: Decorboxy Cornosine HCL.
Uso oral  

Descrição: 

A oxidação sempre foi largamente 
pesquisada principalmente devido a 
formação de Radicais Livres e os raios 
Uv, sendo um dos principais fatores a 
serem combatidos quando o assunto é 
ant ienve lhec imento .  Pesqu isas 
recentes mostram que outro fator 
preponderante no envelhecimento é a 
presença de excesso de açúcar no 
organismo favorecendo a glicoção, o qual é responsável pela formação de Advanced 
Glycation End Products (A.G.Es).  

O Açúcar e o Envelhecimento 

A glicação ocorre quando temos um excesso de açúcar no nosso organismo oriundo de 
açúcares e outros carboidratos que geram alto índice glicêmico, causando danos às 
proteínas (elastina e colágeno) por meio de Iigaçães cruzadas (crosslinking), os quais 
produzem novas moléculas denominadas A.G.Es.
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Avanços Tecnológicos 

 O Glycoxils , é um peptidomimético de uso oral, de estrutura dipeptídico, patenteado que  
atua na prevenção e tratamento coadjuvante de diversas desordens metabólicas e doenças 
associadas ao envelhecimento sistêmico. Glycoxils apresenta propriedades 
antiglicação/glicoxidação, demonstradas tanto in vivo, quanto in vitro, além de propriedades 
transglicantes (Courbebaisse et aI., 1998; Carlefto et aI., 2000). 

Glycoxils- é a carcinina, resultado de uma modicação molecular derivado da carnosina, 
tornando-a resistente a hidrólise enzimática (Babizhayev et ai., 2006).

Benefícios do Glycoxils: 

 Antienvelhecimento; 

 Reduz o décit cognitivo 

'Antiglicante e deglicante 

 Reverte o envelhecimento sistêmico 

 Reduz a pressão arterial e o índice de resistência vascular sistêmico 

Previne e reverte as complicações do diabetes decorrentes aos AGEs 

"Reverte o décit energético celular, revitalizando e melhorando as divisões celulares
 
Aumenta a capacidade locomotora, pois é essencial para o tecido muscular e nervoso. 
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