
Cyspure é uma base elaborada com 5% de Kempure CST, 
o primeiro e único Cloridrato de Cysteamine 
descontaminado, bioestável e de melhor odor do 
mercado. O Kempure CST é uma molécula sensível que 
requer um grande conhecimento e experiência em seu 
manejo para que ela mantenha a sua máxima potência 
despigmentante.

O que é?

Emulsão bioestável com cloridrato de 
cisteamina (cysteamine) de alta 
pureza a 5% . Pode ser aditivada com 
até 10% de ativos.

Principais vantagens de uso:

Veículo especialmente desenvolvido 
para máxima estabilidade e potência 
despigmentante da cysteamine. 
Molécula de alta pureza, grau 
farmacêutico, alta segurança, máxima 
eficácia despigmentante e melhor 
odor do mercado.

Concentração de Uso:

Qsp

pH final do produto:

3,5 – 4,5

Incompatibilidades:

•Aminoácidos e derivados
•Aminometilpropanol (AMP)
•Óxidos metálicos.

Observação: Qualquer associação 
não recomendada nesta literatura 
deverá ter sua compatibilidade 
previamente avaliada

Ficha Técnica

• Bioestável

• De alta pureza

• Descontaminado

• Melhor odor do mercado

Vantagens

A Solução do Melasma

4 meses

Cyspure
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||| Cyspure - qsp 30g: Potente 
antioxidante, inibidor da tirosinase e 
peroxidase, diminui angiogênese, 
sequestra dopaquinona, aumenta os 
níveis de glutationa e potente quelante 
dos íons de cobre e ferro . Bioestável, 
descontaminada e de melhor odor do 
mercado.

||| Uso Oral

Picnogenol .......................................... 60mg 
Trans Resveratrol ............................... 50mg 
Bioperine ............................................... 5mg 
Glutationa ........................................... 50mg 
Zinco quelado ..................................... 15mg 
L cisteína ........................................... 200mg 
Tomar 1 dose ao dia por 4 meses. 

||| Cyspure associado

Niacinamida PC - 5%: Diminui a 
transferência da melanina produzida do 
melanossoma para o melanócito22.

Ac tranexamico - 1%: Bloqueia a 
conversão do plasminogênio à plasmina 
com consequente inibição da 
angiogênese, endotelina 1, tirosinase, 
fator de crescimento de fibroblasto 
básico, prostaglandinas e leucotrienos 
pró-inflamatórios23.

N acetyl D glucosamine - 3%: Inibe a 
ativação da tirosinase22.

Sugestão de Protocolo

Modo de Uso: Higienizar a pele e após 30 minutos aplicar o 
produto. Use diariamente deixando agir por 1 hora na 
primeira semana, duas horas na segunda semana e a partir 
da terceira semana 3 horas. Enxague com água após o 
tempo indicado. Utilizar impreterivelmente fotoprotetor 
com filtros UVA, UVB e luz vízivel.

Indicação de Uso: 4 meses de uso diário. Após esse 
período é indicado fazer manutenção utilizando Cyspure 
duas vezes por semana em dias alternados.

Atenção: Para evitar problemas de estabilidade e odor 
desagradável, seguir as recomendações apresentadas no 
tópico Incompatibilidades deste documento.
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Voluntaria 28 anos em T0 (A) e T4 meses (B) após tratamento com Cyspure


