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Ativação e síntese de melanina,
maturação e migração dos
melanossomos

3M3 WHITERIS G atua sobre os genes que controlam as três 
principais etapas envolvidas na pigmentação da pele: Na maturação 
dos melanossomos, na melanogêneses (que ocorre nos 
melanossomos maduros) e na migração dos melanossomas 
(responsável pela exportação de melanina para os queratinócitos).

Através da sua ação melano minimizer (minimizadora de melanina), 
3 M 3 Whiteris G reduz o tamanho das manchas escuras e diminui a 
pigmentação da pele para um efeito de clareamento.

1. Sob exposição à luz ultravioleta, os 

queratinócitos secretam endotelina.

2. A endotelina se liga a receptores na 

superfície do melanócitos, ativando 

assim a síntese de melanina a partir da 

tirosina.

3. A síntese da melanina é catalisada 
pela tirosinase, uma enzima controlada 
pelo gene MITF.



A melanina é sintetizada nos melanossomas, que os transportam para os queratinócitos, 

onde dão à pele sua pigmentação final. Existem 4 estágios de maturação do melanossomo:

1. No estágio 1 o gene OA 1 controla o tamanho e número de pré melanossomas

2. Os genes MART 1 e Pmel 17 então estimulam a maturação dos

melanossomas (estágios 2 e 3 permitindo a síntese de melanina no melanossomas 

maduros

3. Finalmente, no estágio 4 o MLPH e MYOSIN Va, genes controlam a migração de 

melanossomos dentro dos dendritos em direção aos queratinócitos

A inibição da liberação de endotelina pelos quera-

tinócitos é refletido por uma diminuição na ativa-

ção melanogênica. 3M3 Whiteris inibe o gene 

MITF (-33%). Essa inibição reflete na diminuição da 

ativação da tirosinase.

3M3 WHITERIS G INIBE A ATIVAÇÃO DA
MELANOGÊNESE

3M3 WHITERIS, inibe os principais genes envolvi-

dos na maturação dos melanossomas. A inibição 

do gene OA1 (-47%) é refletida por uma redução no 

número e no tamanho dos melanossomas. A 

inibição dos genes MART 1 (-29%) e Pmel17 (-60%) 

diminui a maturação dos melanossomas.

3M3 WHITERIS G CONTROLA O NÚMERO
DE MELANOSSOMOS MADUROS



Protocolo

Teste realizado na Tailândia em 15 voluntários apresentando fototipo tipo III e IV.

Aplicação duas vezes ao dia de 3% 3M3 WHITERIS G por 84 dias.

Avaliação da área de superfície de manchas escuras.
Avaliação da pigmentação da pele (análise cromamétrica).

Após 84 dias de aplicação, 3M3 WHITERIS G
clareia a pigmentação da pele 9 em média e 

aumento de até 36% no ITA.

3M3 WHITERIS G reduz significativa-

mente a área de superfície de man-

chas escuras:

Após 42 dias -11% em média e até -32%
Após 84 dias -29% em média e até -75%

3M3 WHITERIS diminui a expressão dos genes 

MLPH (-59%) e Miosina Va (-20%), diminuindo a 

migração de melanossomas para os queratinóci-

tos e, portanto, a transferência de melanina.

3M3 WHITERIS G CONTROLA A
EXPORTAÇÃO DE MELANINA PARA

OS QUERATINÓCITOS.
3M3 WHITERIS reduz a quantidade de melanina 

intracelular (-68%) resultando na inibição dos 

genes envolvidos na síntese de melanina e na 

biogênese de melanossomas e na reduçã o extra-

celular (-82%) inibindo os genes que controlam a 

migração de melanossomas.

3M3 WHITERIS G INIBE A ATIVAÇÃO DA
MELANOGÊNESE
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