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SOBRE A  AUTORA

Michele Pereira e Silva é far-
macêutica com grande experi-
ência no mundo dos microrga-
nismos e imensa paixão pela 
área cosmética. Concluiu seu 
mestrado em 2008, na Escola 
Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ/USP), onde 
trabalhou com genética de mi-
crorganismos. Desde então só 
se aprofundou cada vez mais 
no assunto.

Neste mesmo ano, mudou-
-se para a Holanda, país onde 
obteve o título de PhD em Mi-
crobiologia e Ecologia Micro-
biana pela Universidade de 
Groningen. Foi também na Ho-
landa em que sua paixão pela 
cosmética cresceu, já que teve 
maior contato com grandes 
marcas do meio e suas inovadoras tecnologias. 

Em 2014, já no Brasil para um pós-doutorado na ESALQ/USP, onde trabalhou 
com genômica bacteriana, teve a ideia de agregar seus conhecimentos acadêmicos 
à cosmetologia, idealizando a marca Laviz Cosmética.

Hoje, Michele está à frente da empresa pesquisando soluções complexas e alta-
mente tecnológicas para o melhoramento da pele.
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INTRODUÇÃO

O estrato córneo, a camada mais externa da epiderme, atua como uma barreira 
física responsável por proteger a pele contra as agressões externas as quais é ex-
posta todos os dias. Mas não se trata apenas de uma camada de células mortas. A 
superfície da nossa pele abriga uma grande quantidade de microrganismos, biolo-
gicamente ativos, e que devem permanecer intactos.

A microbiota da pele, por sua vez, forma uma verdadeira barreira de defesa micro-
biológica, que em equilíbrio, impede a implantação, colonização e até à prolife-
ração de microrganismos patogênicos ou indesejáveis. 

Da mesma forma que a natureza necessita estar protegida, a proteção 
do nosso ecossistema, da nossa pele, também se faz necessária. 
Ela deve ser não apenas protegida, como também estimulada 
e até mesmo restaurada, já que inúmeras afecções de pele es-
tão relacionadas a uma microbiota em desequilíbrio.

Portanto, o cuidado da nossa microbiota através do uso 
de cosméticos contendo ingredientes probióticos constitui 
uma nova abordagem para ter uma pele mais bonita, mais 
saudável e jovem por muito mais tempo. 

A microbiota da pele, 

por sua vez, forma uma 

verdadeira barreira de 

defesa microbiológica, que 

em equilíbrio, impede a 

implantação, colonização e até à 

proliferação de microrganismos 

patogênicos ou indesejáveis

https://lavizcosmetica.com.br/


lavizcosmetica.com.br

5 RAZÕES PARA INCORPORAR COSMÉTICOS 
COM PROBIÓTICOS NA SUA ROTINA 

1- HIDRATAM A PELE PROFUNDAMENTE

A nossa microbiota está intimamente ligada ao nível de hidratação da nossa pele. 
Quando em equilíbrio as nossas boas bactérias produzem proteínas e várias subs-
tâncias semelhantes ao nosso NMF (Fator de Hidratação Natural), incluindo ácido 
hialurônico e ceramidas, que irão manter nossa barreira lipídica funcional e minimi-
zar a perda de água transepidermal (TEWL).

O ácido hialurônico é a substância 
responsável por preencher os espaços 
entre as células e é bastante utilizada 
para redução de sulcos na pele (o fa-
moso “bigode chinês”), rugas e linhas 
de expressão. Além disso, é uma mo-
lécula capaz de reter alta quantidade 
de água, mantendo a pele hidratada, 
firme e lisa.

Microbiota 
em disbiose

Microbiota 
em equilibrio

Quando em 

equilíbrio as nossas 

boas bactérias 

produzem proteínas 

e várias substâncias 

hidratantes

https://lavizcosmetica.com.br/


lavizcosmetica.com.br

2- PREVINEM E PROTEGEM CONTRA O ENVELHECIMENTO

 Por mais triste que seja, nós começamos a envelhecer assim que nascemos. As-
sim que começamos a respirar, a inalar oxigênio, se inicia toda a cascata de reações 
oxidativas no nosso organismo, que vão culminar no envelhecimento celular. Esse é 
o chamado envelhecimento intrínseco. Nós também podemos envelhecer através 
do envelhecimento extrínseco, aquele causado por fatores ambientais como expo-
sição ao sol, poluição, cigarro, etc.

 
  Pesquisadores descobriram que, quando ocorre um desbalanço na nossa pele, 

entre as bactérias boas e as ruins, essa situação favorece a instalação de microrga-
nismos patogênicos, que para conseguirem penetrar pela nossa pele, começam a 
secretar as metaloproteinases de matriz ou MMPs, também chamadas de “enzimas 
do envelhecimento”. 

 Nesse processo de penetração na pele, elas usam essas proteases para DEGRA-
DAR colágeno e elastina, componentes essenciais da nossa derme. E todos nós 
sabemos o que ocorre quando perdemos colágeno e elastina, nossa pele se torna 
flácida, sem elasticidade, envelhecida.

Quando ocorre um desbalanço 

na nossa pele, entre as 

bactérias boas e as ruins, 

essa situação favorece a 

instalação de microrganismos 

patogênicos, que para 

conseguirem penetrar pela 

nossa pele, começam a 

secretar as metaloproteinases
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3- PROTEÇÃO CONTRA CÂNCER DE PELE

 Pesquisas recentes tem mostrado que o microbioma de indivíduos saudáveis 
pode conferir proteção contra câncer de pele, e mostram a importância da micro-
biota residente da nossa pele na nossa defesa. 

 Um estudo recente publicado na revista Science Advances mostrou que a bac-
téria Staphylococcus epidermidis, normalmente encontrada na pele de pessoas 
saudáveis, é capaz de produzir uma substância química que inibe o crescimento de 
alguns tipos de células cancerígenas, mas que não afeta as nossas células normais. 

  A substância produzida pela bactéria, a 6-N-hidroxiaminopurina (6-HAP), é 
uma molécula que inibe a síntese de DNA impedindo o crescimento de células 
tumorais e também o desenvolvimento de tumores de pele induzidos por ra-
diações UV. No estudo, camundongos que possuíam o Staphylococcus epider-
midis na pele apresentaram uma redução na incidência de tumores induzidos 
por UV, comparado aos camundongos que não tinham o S. epidermidis e não 
produziam então essa substância. 

No estudo, camundongos 

que possuíam o 

Staphylococcus 

epidermidis na pele 

apresentaram uma 

redução na incidência de 

tumores induzidos por UV
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4- TRATAMENTO DA ACNE

 A formação de acne depende de uma série de fatores, incluindo hiperquera-
tinização folicular, excesso na produção de sebo, colonização por Cutibacterium 
acnes, além de uma cascata inflamatória que causam pele seca e irritada. Dessa 
forma, é de fundamental importância no tratamento, acalmar a pele inflamada, 
mantê-la hidratada e restaurar sua barreira.

 
Estudos têm mostrado que probióticos inibem diretamente C. acnes através 

da produção de proteínas antibacterianas. Por exemplo, cepas de Lactococcus 
sp. mostraram ser capazes de inibir o crescimento de Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes e C. acnes através da secreção de bacteriocinas.

 
Vários outros estudos também têm mostrado o papel dos probióticos na pro-

dução de ceramidas, importante na retenção de umidade na pele. Dessa forma, 
os probióticos atuam no tratamento da acne em duas frentes, através da inibi-
ção da colonização por C. acnes, e através da indução da síntese de ceramidas 
e gorduras boas da pele, contrabalanceando efeitos adversos de alguns trata-
mentos.

Vários outros estudos 

também têm mostrado 

o papel dos probióticos 

na produção de 

ceramidas, importante 

na retenção de 

umidade na pele
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5 - PROTEGEM CONTRA A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

É sabido que radicais livres provenientes da exposição à poluição têm a capa-
cidade de acelerar o envelhecimento da pele. O uso de probióticos aumenta a 
defesa natural da pele, pois eles inibem uma resposta imunológica exacerbada, 
reduzindo danos que o estresse e a poluição causam ao colágeno e à elastina. 
Eles são como um escudo protetor contra os agressores.

O uso de probióticos 

aumenta a defesa natural 

da pele, pois eles inibem 

uma resposta imunológica 

exacerbada, reduzindo 

danos que o estresse e 

a poluição causam ao 

colágeno e à elastina. 

Eles são como um 

escudo protetor contra os 

agressores.
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Em nosso site

você encontrará

muito mais dicas 

para cuidar da

sua pele, acesse

agora mesmo!
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