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     Introdução 

 Zetesol™ ZN é um tensoativo extra-suave formado por alquil éter sulfato com zinco, 

apresentando propriedades semelhantes às propriedades de outros ativos cosméticos com o 

radical zinco. Fórmula estrutural Zetesol ZN: 

  

 

 

     Propriedades 

 

 

Uso: Externo 

 

Fator de Correção: Não se aplica 



 

 

 - Baixo potencial de irritação, mesmo em combinação com outras moléculas 

detergentes; 

- Reduz fortemente o odor corporal sem o uso de bactericidas comuns; 

- Controla a dermatite seborréica e anormalidade do extrato córneo; 

- Efetivo no controle da caspa; 

- Apresenta ação adstringente; 

- Alternativa eficaz em shampoos para o controle da dermatite seborréica e outras 

anormalidades cutâneas. 

A ação adstringente e tônica do Zetesol™ ZN é resultado de uma complexa ação 

fisiológico-química no substrato cutâneo. Assim como os sais de alumínio, os sais de zinco são 

capazes de coagular proteínas e de formar uma barreira protetora. Este mecanismo pode 

explicar parcialmente a eficácia no controle bacteriano. 

 

 

     Estudos 

 1- Zetesol ZN Desodorante 

O odor corporal representa um importante problema social. A geração de odor 

corporal pode ser reduzida através do uso de agentes de limpeza mas os resultados não são 

satisfatórios. 

Zetesol Zn usado sozinho ou em combinação com Protelan AG8 (Disodium Capryloyl 

Glutamate) possui propriedades desodorantes. 

Quais são principais vantagens da utilização de Zetesol Zn em detergentes cutâneos? 

Em outras palavras, que propriedade do alkyl éter sulfatos é modificada ao substituir sódio 

por íons de zinco? A conseqüência direta do poder bacteriostático e adstringente do zinco é 

elucidada pela análise experimental da eficácia por um “Sniff Test” feito por 12 voluntários 



 

 

(Teste disponível sob solicitação) . O Zetesol ZN possui propriedades de controle de odor 

eficientes. Além disso, sua atividade é comparável à atividade do Triclosan a 0,5% e 

melhorada ainda mais quando usado em conjunto com o Disodium Capryloyl Glutamato 

(Protelan AG 8). 

Avaliação da Propriedade desodorante do Zetesol Zn 

Metodologia : Sniff test 

 

 

A: Zetesol ZN 11% + 3% Protelan AG8 

B: Irgasan 0,5% 

C: Zetesol 12% a.m. 

Conclusão: Zetesol ZN tem ação comprovada no controle de odores do corpo e 

cabelos. 

 

2 - Zetesol ZN Agente Regulador da Caspa 

A caspa é um dos problemas mais comuns do couro cabeludo. Diversos fatores estão 

envolvidos, sendo um deles a flora microbiana, que tem um papel importante. 



 

 

Zetesol ZN tem uma grande atividade no tratamento da caspa. Resultados 

comprovam que Zetesol ZN a 12% teve a mesma eficácia quando comparado ao Lauril Sulfato 

de Sódio na mesma concentração porém com a adição de 0,75% Piroctone Olamine (teste 

disponível sob solicitação). O MIC para Pytyrosporum Ovale e Mallassezia Fufur foi 

determinado através de um teste de diluição em série em pH 5.0. Zetesol ZN tem ação 

comprovada no tratamento da caspa. (Testes disponíveis sob solicitação). 

 

3 – Zetesol ZN e a Renovação Celular 

As manifestações do envelhecimento que mais preocupam o químico cosmético são 

as rugas. Estas linhas, que se tornam mais pronunciadas com a idade, especialmente no rosto, 

são causadas por diversos fatores tais como exposição à luz solar, uso de medicamentos, 

exposição à agentes químicos que causam mudanças nas camadas mais superficiais da pele; 

diminuição da produção de colágeno e elastina e, logicamente, o envelhecimento natural e 

gradual. 

Até o momento, duas classes de moléculas têm sido usadas na luta contra o tempo: 

os AHAs e os retinóis. Ambos agem como estimuladores da renovação celular.Enquanto os 

AHAs induzem a esfoliação começando pelas das camadas superiores da epiderme e 

aumentando a síntese basal e o metabolismo do DNA, os retinóis começam a agir nas 

camadas inferiores. 

Foi efetuado um teste comparativo com a solução Zetesol ZN (12% matéria ativa), com 

uma solução de Zetesol ZN (12% matéria ativa) com a adição de 2% AHAs (1% de ácido 

glicólico + 1% de ácido láctico). O pH das duas soluções foi de 3.85. Os dois produtos foram 

usados com produtos rinse-off . 

O conhecido método dansyl chloride foi usado para monitorar as alterações do grau 

da renovação celular. O teste foi conduzido em 12 voluntários caucasianos , todos do sexo 

feminino, com idades entre 19 e 55 (idade média de 40 anos) – (Teste disponível sob 



 

 

solicitação) . Nesse teste ficou demonstrado que o Zetesol ZN puro tem o comportamento de 

um AHA. Além do mais, não foram encontrados agrupamentos de células com tamanho 

anormal (pode acontecer quando a renovação das células é estimulada muito rapidamente e 

processo de maturação não tem o tempo necessário para completar o ciclo), o que torna o 

Zetesol ZN um agente seguro na renovação celular . 

Avaliação do turn-over celular 

Metodologia : Dansyl Chloride test 

 

 

 

Conclusão: Zetesol ZN pode aumentar a renovação celular e auxiliar na atividade 

antiidade. 

 

4 - Zetesol ZN Inibidor de Indutores de Resposta Sensibilizante 

Diversos trabalhos demonstram a capacidade dos sais de Zinco em inibir a resposta 

sensitiva induzida por Níquel, presumidamente devido à ação de regulagem ou competição 

entre estes 2 cátions. 



 

 

Zinco também é capaz de inibir a liberação de um tipo especializado de Linfócitos T 

dendríticos expressos em reações alérgicas e estimular a produção de IL-10 ( uma citoquina 

imuno moduladora) de linfo-monócitos, processo este benéfico no tratamento de alergias à 

níquel. 

Para verificarmos a atividade inibidora de resposta sensível ao níquel do produto 

Zetesol ZN, realizamos um estudo In vitro baseado em imunocompetição. O teste foi 

executado com culturas chamadas U937 de monócitos/macrófagos, uma vez que este tipo de 

células está fortemente envolvida em respostas imune da pele. Duas moléculas co-

estimuladoras ( CD80 e CD 86) foram avaliadas na presença ou ausência de sais de Níquel. 

A expressão destas moléculas é necessária para obter um antígeno apresentador 

eficiente através dos receptores das células T ( receptor TCR) e então ter uma correta resposta 

do sistema imune. 

Em um primeiro testes foi verificado que o Zetesol ZN sozinho não aumentou a 

expressão de CF 80 e CD 86. 

O gráfico mostra os resultados expressos como moléculas co-estimuladoras após 

exposição da linhagem de células U937 ao Sulfato de Níquel ; Sulfato de Níquel +Zetesol Zn e 

Sulfato de níquel adicionado com um controle positivo ( dexametasona) capaz de diminuir a 

resposta imune. 

Todos os dados foram subtraídos dos controles negativos ( valores de células basais 

não tratadas). 

Os valores encontrados foram expressos em MFI ( Mean Fluorescence INtesity) que 

significa a média geométrica da intensidade de fluorescência das células marcadas com anti-

corpo fluorescentes e, é proporcional ao número de moléculas marcadas por célula. 

Metodologia: Imunocompetição 

Aumento da expressão de CD80 e CD86 em células U937 



 

 

 

 

 

A = NiSO4 10μg/mL 

B = NiSO4 10μg/mL +Zetesol ZN 1:25000 

C = NiSO4 10μg/mL +Dexametasona 5nM 

 

 

  

     Indicações 

 Devido à presença do zinco, utiliza-se o Zetesol™ ZN em formulações de shampoos 

para o controle da caspa e de outras anormalidades do couro cabeludo relacionadas com a 

oleosidade excessiva ou com a hiperproliferação bacteriana, sabonetes de limpeza íntima e 

para o controle do odor corporal, espumas de limpeza para peles oleosas e acnéicas e outros 

produtos coadjuvantes no tratamento de anormalidades cutâneas. 

 

 

 

     Concentração Recomendada 



 

 

 É indicado utilizar 10 - 40%. 

Não aplicar fator de correção 

pH de estabilidade: < 5. 

 

 

     Referências Bibliográficas 

  Zschimmer & Schwarz GmbH & Co Chemisches Fabriken - Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


