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 3کمپلکس بادی
 بهبود دهنده سه کاره پوست بدن

 بنتونیتپایه آووکادو در  هستهشی باتر گرما ندیده و عصاره 

 عملکرد سه گانه:  

  کاهش سلولیت 

  کاهش ترک های پوستی 

 افزایش سفتی پوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در همایشسال  اولیه آرایشیبرنده مدال برنز جایزه بهترین ماده 
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 چکیده:

را برای به کارگیری به عنوان ماده موثره  3کمپلکس بادی( محصولی به نام 2102به تازگی )در سال  لوکاس مایر

 - 0در محصوالت آرایشی بهداشتی و مراقبت از بدن روانه بازار کرده که سه ویژگی نامطلوب و با اهمیت پوست بدن

  را به صورت همزمان هدف گیری می کند. - 4و افتادگی 3، سلولیت2استرچ مارک

( برای 6)غنی از ماده الغر کننده ویمینالول 5ترکیبی است متشکل از عصاره شی باتر برشته نشده 3کمپلکس بادی

( برای افزایش سفتی پوست که این دو 8)تحریک کننده متابولیسم بافت همبند 7رفع سلولیت، عصاره هسته آووکادو

شده اند. این پایه بنتونیتی قابلیت ترمیم پروتئین های  01بارگذاری و غالف پوشی 9از بنتونیتعصاره در پایه ای 

را دارد و به رفع استرچ مارک )ترک های پوستی( کمک می کند. استفاده از پایه بنتونیتی  00ماتریس برون سلولی

 و کنترل شده مواد موثره می باشد. 02مزیت دیگری هم دارد که رهایش تدریجی

 

 

                                                             
1 major undesirable body skin characteristics 
2 Stretch mark 
3 cellulite 
4 Sagging 
5 Unroasted shea butter exract 
6 Viminalol esters 
7
 Avocado seed extract 

8 activate connective tissue metabolism 
9 Bentonite 
10 encapsulated 
11 regenerating ECM proteins 
12 progressive-release  delivery system 
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، 03برای به کارگیری در محصوالت الغرکننده و شکل دهنده بدن % 0تا  1.0 در غلظت 3کمپلکس بادی

 پیشنهاد می شود.  06و محصوالت مراقبت از بدن دوران بارداری و پس از زایمان 05، آنتی استرچ مارک04ضدسلولیت

 

 

به کار رفته در محصوالت الغرکننده و آنتی سلولیت را  07اثربخشی کافئین 3کمپلکس بادیشی باتر به کار رفته در 

 را تقویت می کند.

=> Synergy 

 
Shea butter 

+ 

Caffeine 
 

 

 
 

  

                                                             
13 Slimming and reshaping products 
14 Anti-cellulite 
15 Anti-stretch mark 
16 Post-pregnancy 
17 Caffeine 
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 در یک نگاه 3کمپلکس بادی 

BODY 3 COMPLEX™ نام تجاری 
Bentonite (1) (and) Butyrospermum Parkii (Shea) Butter Extract (2) (and)  
Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract (3) 

 INCI نام

 پودر خاکستری یا سفید تیره
Off-white to gray powder 

 

 شکل ظاهری

shea butter, avocado seed, bentonite  

 و بنتونیت هسته آووکادو شی باتر،
أمنش  

Origin 
 ZAG افزایشمکانیزم جدید لیپولیز: 

New lipolysis mechanism through ZAG Modulation 

مشابه با کافئین بخشیاثر  

Caffeine-like efficacy 

 SKALP افزایش کردن پوست:سفت مکانیزم جدید 

New mechanism for skin firmness via SKALP induction 
  

 مکانزیم اثر
Mechanism of 

action 

- Slimming and reshaping products 
- Anti-cellulite products 
- Firming products 
- Anti-stretch mark products 
- Post-pregnancy treatment 
- Stomach-specific care 
- Anti-love handle treatment 
- Multifunctional body treatment 

 دهنده بدن شکلمحصوالت الغری و 

 محصوالت ضد سلولیت

 محصوالت سفت کننده

 محصوالت کاهش دهنده ترک بدن

 ستی بعد از زایمانمراقبت های پو

 مراقبت ویژه از پوست شکم

  مراقبت های چند گانه بدن

 کاربردها
Applications 

Triple action on cellulite, firmness and stretch marks  
ک های پوستو ترتاثیر سه گانه روی سلولیت، سفتی   

  

 مزایای پوستی

0.1 – 0.5 %  پیشگیری  

 درمان % 1 – 0.5

پیشنهادیدز   

< 9 pH دامنه 
Use below 40°C. Introduce via a premix phase: 1 part of Body3 Complex for 
5 to 7 parts of water. 

بخش  7تا  5را به  3درجه سانتی گراد، یک بخش از کمپلکس بادی  41در دمای زیر 

 آب  اضافه کرده و پیش مخلوط حاصل را وارد فرموالسیون کنید.

استفادهنحوه   
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 مقدمه -1

 از چه اجزائی تشکیل شده است؟ 3بادی کمپلکس 1-1

 
 ,Shea butterنام عمومی: 

Karite 
 Butyrospermumنام علمی 

Parkii 
 نام فارسی: شی باتر

 
عصاره شی باتر به صورت کامال 

توسط خانمهای  08طبیعی

به  09روستاهای بورکینا فاسو

دست می آید. عدم به کارگیری 

فرایندهای گرمایشی )مثل برشته 

( موجب حفظ ترکیبات 21کردن

ارزشمندی همچون استرهای 

و نتیجتاً حفظ اثر  20ویمینالول

این ماده می  22الغر کنندگی

 شود.

 
 Avocadoنام عمومی: 

 Persea Gratissimaنام علمی 

 نام فارسی: آووکادو

 
صنایع  23جانبیهسته آووکادو محصول 

غذایی کشور بورکینافاسو است. عصاره 

هسته آووکادو سرشار از ماده صابونی 

خاصی است که بنا بر  24نشدنی

متابولیسم  تحریکتحقیقات موجب 

 می شود. 25بافت همبند

 

 
 Bentoniteنام عمومی: 

 Bentoniteنام علمی 

 نام فارسی: بنتونیت

 
با افزودن عصاره هسته آووکادو و 

شی باتر گرماندیده به خاک عصاره 

بنتونیت ، ماده ای پودری  26طبیعی

شکل با قابلیت به کارگیری آسان در 

فرموالسیون حاصل می شود. 

بنتونیت از لحاظ بیولوژیکی ماده 

ارزشمندی است. از مزایای ارزنده 

بنتونیت می توان به  27بیولوژیکی

قابلیت ترمیم پروتئین های ماتریس 

ن قابلیت و همچنی 28برون سلولی

تشکیل سامانه رهایش تدریجی مواد 

 اشاره کرد. 29موثره

 

  

                                                             
18 Sustainable 
19 Burkina Faso  villages 
20 roasting 
21 Viminalol esters 
22 slimming active properties 
23 By-product 
24

 unsaponifiable matter 
25 activate connective tissue metabolism 
26 multi-lamellar  active  clay 
27  biological  benefits   
28 regeneration  of  extra-cellular  matrix  proteins  (ECM) 
29 progressive-release  delivery system 
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 3تاثیرات سه گانه کمپلکس بادی 1-2

 30کاهش سلولیت 1-2-1

درصد خانم ها مشاهده می شود. تجمع چربی در  85صرفنظر از سن، نژاد، شکل و وزن بدن، سلولیت در 

 شکم مشخصه های ویژه سلولیت هستند.الی سلولهای آدیپوسیت به ویژه در رانها، کفل ها و  البه

می  ZAG 32اثر بر مسیر از طریق 30لیپولیزبا الغرکننده های دیگر، تحریک  3بادی کمپلکستفاوت ویژه 

 باشد.

 
 

ZAG (Zinc alpha-2-glycoprotein)   آدیپوسیت و کراتینوسیت سلولهای پروتئینی است که توسط

روی غشاء )قرار گرفته بر  «33آدرینرژیک -3بتا»ترشح می شود. این پروتئین از طریق اتصال با رسپتور 

را تسریع کرده و به این ترتیب لیپولیز  cAMPتولید  35و با تحریک فعالیت آدنیالت سیکالز (34آدیپوسیت

 را افزایش می دهد.

 

 

  

                                                             
30

 Reduction of the appearance of cellulite 
31 stimulate lipolysis 
32 pathway 
33 3-Adrenergic 
34 Adipocyte membrane 
35 Adenylate cyclase 
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 36افزایش سفتی پوست 1-2-2

حرکت و هیپودرم آدیپوسیت ها از  ممانعت از جداشدن 37ماتریس برون سلولی رشته هاییکی از وظایف 

 .می باشدتشکیل سلولیت نهایتا ممانعت از و به سمت سطح پوست  آنها

 39که یک مهارکننده االستاز (38پروتئیناز آنتی لوکوی پوستی) SKALP افزایش تولیدبا  3بادی کمپلکس

 جلوگیری می کند.  40چربی عبوراز  41مهار تخریب درماز فعالیت االستاز جلوگیری کرده و با می باشد، 

 

 
 

 

 42کاهش ترک های پوست 1-2-3

افزایش یا در اثر پوست، معموالً  44سریعکشش به علت هستند که  43ترک های پوستی نوعی جای زخم

 . ایجاد می شوند 45کاهش سریع وزن

درم بوجود می آیند  47االستیک رشته های 46ترک های پوستی، قرمز باشند بنفش یا سفید، در اثر تخریب

 اما روی اپیدرم نیز تاثیر می گذارند.

                                                             
36 Enhancement of firmness 
37 ECM fibers 
38 SKin-derived  AntiLeukoProteinase 
39 elastase  inhibitor 
40

 dermis degradation 
41 fat infiltration 
42 Reduction of the appearance of stretch marks 
43 Scar 
44 Rapid stretching 
45 Rapid gain or loss of weight 

 ECMچربی هایی که از سد رشته های 

 عبور کرده و وارد درم شده است

 بافت ملتحمه )زرد یا سبز(
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می  ECMپروتئین های  49به احیای ی وجود دارد که قادرهای 48سیالنول ،بنا بر تحقیقات، در بنتونیت

را کاهش می  51، رنگ، طول و ظاهر کلی ترک های پوست3باشند. بنتونیت به کار رفته در کمپلکس بادی

 دهد.

 

 

 

 . 

                                                                                                                                                                              
46 disruption 
47 Elastic fibers 
48 silanols 
49 regenerate ECM proteins 
50 overall appearance of stretch marks 
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مطالعات اثربخشی -2  

Efficacy Studies 
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 : 51مبارزه با سلولیت با یک روش جدید  2-1

 ZAG 52تنظیم 2-1-1

ترشح  ZAGآدیپوسیتها و کراتینوسیت ها پروتئینی به نام 

 می کنند.

53ژیکرآدرین» اتصال این پروتئین با رسپتور 
3-  » موجب

 یا افزایش چربی سوزی می شود. 54تحریک لیپولیز

به  55برای اثبات اثربخشی، کراتینوسیتهای نرمال انسان

ساعت در حضور عصاره شی باتر گرمخانه  48مدت 

 57با استفاده از کیت االیزا ZAGشد و مقدار  56گذاری

 اندازه گیری شد. 

 

 

 
 

 

 موثر بود. 58را افزایش داد و بر فعال سازی لیپولیز به شکلی وابسته به دز ZAGعصاره شی باتر  سنتز 

  

                                                             
51 FIGHTING CELLULITE VIA A NEW  PATHWAY 
52 ZAG Modulation 
53 3-Adrenergic 
54 induce lipolysis 
55 normal human keratinocytes 
56 Incubation 
57 ELISA method 
58 with  a  dose-dependent  effect 
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 ZAG از طریقلیپولیز  59تحریک غیر مستقیم 2-1-2

 ساعت در حضور 48کراتینوسیتهای نرمال انسان به مدت 

 2. سپس به مدت ندعصاره شی باتر گرمخانه گذاری شد

در محیط کشت آدیپوسیت گرمخانه گذاری ساعت دیگر 

در نهایت، اندازه گیری اسیدهای چرب استری . ادامه یافت

حاصل از کشت آدیپوسیت  60بخش زیری (NEFA) 61نشده

کشت با انجام شد و  62با روش آنالیز اسپکتروفتومتری

 مقایسه شد. 63فئینآدیپوسیت در حضور کا

 
 

 

 . است 64کافئیناثربخشی مشابه با  ZAGعصاره شی باتر در تحریک لیپولیز از طریق مسیر اثربخشی 

 شود. 65تقویت 3اثربخشی کافئین می تواند در حضور کمپلکس بادی
 

اما آزمایش فوق نشان می دهد  مکانیزم اثر کافئین در تحریک لیپولیز با مکانیزم اثر شی باتر فرق دارد. البتهنکته مهم: ]

 [است. و نتیجه عمل هر دو، مشابهکه اثربخشی 

  

                                                             
59 Indirect lipolysis stimulation through ZAG 
60 non-esterified fatty acids (NEFA) 
61 subnatant 
62 spectrophotometry analysis 
63 caffeine 
64 caffeine-like  efficacy 
65 Boost 
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 یادآوری از الناکریس: 

موجب متوقف شدن لیپولیز می شود را  cAMPفرایندی را که با شکستن  «فسفو دی استراز»کافئین با مهار آنزیم 

برای اطالع بیشتر در مورد  منحرف شود.مانع از آن می شود که لیپولیز از مسیر اصلی اش محدود می کند و 

 جزئیات فرایند لیپولیز و مکانیزم اثر کافئین در تحریک لیپولیز به بروشور الناکریس مراجعه فرمائید
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 لیپولیز 66تحریک مستقیم 2-1-3

ساعت با کمپلکس  2آدیپسیتهای نرمال انسان به مدت 

 67گرمخانه گذاری شد. اسیدهای چرب استری نشده 3بادی

 اندازه گیری شد. 68با روش االیزا

 

 

 

 
 

لیپولیز را افزایش می دهد و همچنین به شکلی وابسته به دز رهایش اسیدهای چرب آزاد را  3کمپلکس بادی

 مبارزه می کند. 69افزایش می دهد و بنابراین به شکلی بهینه با سلولیت

  

                                                             
66 Direct lipolysis stimulation 
67 non-esterified fatty acids (NEFA) 
68 ELISA method 
69 optimal action against cellulite 
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 افزایش سفتی پوست  2-2

 SKALPافزایش تولید 

 است. 72یک مهارکننده االستاز SKALPنقش دارد.  70است که در تخریب رشته های درم 71«سرین پروتئازی»االستاز 

ساعت همراه با عصاره هسته آووکادو  48به مدت  73کراتینوسیت های نرمال انسان 3برای اثبات اثربخشی کمپلکس بادی

 شد.  74گرمخانه گذاری

 مّی اندازه گیری شد. به صورت ک 76با روش بردفورد 75مقدار کلی پروتئین 

  مقدارSKALP اندازه گیری شد. 77با استفاده از کیت االیزا 

 

 
را افزایش داده و موجب تخریب کمتر رشته های درم و محدود شدن  SKALPعصاره هسته آووکادو تولید 

 می شود. 78عبور چربی از میان این رشته ها

 

 

  

                                                             
70 Serine protease 
71 Degradation of dermis fibers 
72 Elastase inhibitor 
73 Normal human keratinocytes 
74 Incubation 
75 Total proteins 
76 Bradford method 
77 ELISA method 
78 Fat infiltration 
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 بالینی مطالعات -3

Clinical studies 
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 کاهش ترک های پوست 3-1

بنفش( روی بدنشان تشکیل -)به رنگ صورتی تا قرمز 79که خطوط نازکی سال 26خانم داوطلب با میانگین سنی  24

مالیدند. آنالیز  80از ترک های پوستشان منتخبیرا روی تعداد  81روز پایه بنتونیت 56بار در روز به مدت  2شده بود، 

انجام شد. در پایان ارزیابی، هر یک از داوطلبین  (D56)م 56و روز  (D0)ر ترک های پوست در روز صف 82مورفولوژیکی

 را تکمیل کردند. 83یک پرسشنامه  خود ارزیابی

 
 بنتونیت به شکل واضحی سطح ترک های پوستی را کاهش داد.

 

 
 .گرداندبر می و به تدریج پوست را به حالت نرمال  تضعیف کردهبنتونیت ترک های پوست را به شکل واضحی 

                                                             
79 striae 
80 bentonite base 
81 chosen stretch mark 
82 Morphological analysis 
83 Self-assessment 
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 پوست وضعیت عادی تفاوت رنگ ترک های پوست با 

 
 قرمزی ترک های پوست

 

 پرسشنامه خود ارزیابی
 %64ترک های پوست نازک تر شده اند: 

 %77ترک های پوست محوتر شده اند: 

 %82برجستگی ترک های پوست کمتر شده است: 

 %86زبری ترک های پوست کاهش یافته است: 
 %86تر شده است:  پوست یکنواخت

 %90ترک های پوست سبک تر شده اند: 

 %011پوست نرم تر شده است: 
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 آنتی سلولیت و سفتی پوست 3-2

را روی یک ران و کرم فاقد  3% کمپلکس بادی0بار در روز کرم حاوی  2سال  57داوطلب خانم با میانگین سنی  22

 ( را روی ران دیگر استفاده کردند. 84)پالسیبو 3کمپلکس بادی

  Primos 3D picoدستگاه استفاده از با  86روی سطح پوست 85ارزیابی اثر آنتی سلولیتی 3-2-1

 
 روز نشان می دهد 28در سطح پوست )نشان داده شده با رنگ زرد( را پس از  87شکل فوق کاهش توده های چربی

 
توده های چربی را در  91درصدی حجم 03و کاهش  89حداکثر دامنهدرصدی  03، 88درصدی زبری 7شکل فوق کاهش 

 نسبت به روز صفر نشان می دهد 28روز 

 

                                                             
84 placebo 
85 anti-cellulite effect 
86 cutaneous surface 
87 Fat nodes 
88 Roughness 
89 Maximum amplitude 
90 Volume 
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 می کند. رفعرا  91سطح پوست را صاف تر کرده و ظاهر پوست پرتقالی 3کمپلکس بادینتیجه: 

 ( 92)تکنیک فراصوت Dermscanارزیابی سفتی پوست با روش  3-2-2

 

به رنگ زرد یا سبز دیده می شود. به طور متوسط  94به رنگ مشکی و بافت ملتحمه 93در شکل فوق خوشه های چربی

 نسبت به روز صفر افزایش یافته است. 28در روز  95درصد تراکم درم 06درصد و حداکثر 9

 را بازیابی می کند. 96با کاهش خوشه های چربی، تراکم بخش میانی پوست 3کمپلکس بادی

                                                             
91 orange-peel look 
92 ultrasound 
93 Fat Clusters 
94 Conjunctive tissue 
95 Dermis density 
96 dermis redensification 
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ناهمواری های پوست که شبیه پوست پرتقال است را کاهش می دهد، سفتی  سلولیت و 3کمپلکس بادی

 پوست را بهبود می بخشد و ترک های پوستی را کاهش می دهد.

BODY3 COMPLEX™ REDUCES THE APPEARANCE OF CELLULITE AND THE 

ORANGE-PEEL LOOK, IMPROVES FIRMNESS AND REDUCES THE LOOK OF 

STRETCH MARKS 

 

. 
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 اطالعات فنی -4

 کاربردهای آرایشی 4-1

- Slimming and reshaping products 
- Anti-cellulite products 
- Firming products 
- Anti-stretch mark products 
- Post-pregnancy treatment 
- Stomach-specific care 
- Anti-love handle treatment 
- Multifunctional body treatment 

 محصوالت الغری و مدل دهنده بدن

 محصوالت ضد سلولیت

 محصوالت سفت کننده

 محصوالت کاهش دهنده ترک بدن

 مراقبت های پوستی بعد از زایمان

 مراقبت ویژه از پوست شکم

  مراقبت های چند گانه بدن
 

 راهنمای استفاده 4-2

 درمان % 1 – 0.5پیشگیری ،   % 0.5 – 0.1: 97ز پیشنهادید

 باشد. 9پائین تر از پ.هاش محصول باید 

 مخلوط پیش و کرده اضافه  آب بخش 7 تا 5 به را 3 بادی کمپلکس از بخش یک گراد، سانتی درجه 41 زیر دمای در

 .کنید فرموالسیون وارد را حاصل
 معرفی عالئم 4-3

 

]بنابراین بهتر است پس از بازشدن درب بسته بندی  .این عالمت یعنی محصول عاری از نگهدارنده است

 تمام محتویاتش مصرف شود[

 

این عالمت یعنی محصول مورد تائید سازمان اکوسرت می باشد. ]اکوسرت سازمانی است که طبیعی و 

 ارگانیک بودن یک محصول را تائید می کند[

 

 کرده است.مقررات بهداشتی کشور چین را اجابت  این عالمت یعنی محصول

                                                             
97 Recommended dosage 
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 نمونه فرموالسیون 4-4

 ژل کرم شکل دهنده بدن
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 3کمپلکس بادی ی ویژگی ها و مزایا 4-5

 99مزایا 98ویژگی ها

و  010:عصاره شی باتر گرماندیده 011ماده موثره 3ترکیب بی نظیر 

 013روی پایه ای از بنتونیت 012عصاره هسته آووکادو

 014اثربخشی کامل و چندگانه

فراورش شی باتر موجب حفظ استرهای  015روش غیر گرمایشی

 آن می شود 016ویمینالول

 017روشی ]مطابق با استانداردهای توسعه[ پایدار

 018الغر کنندگی بیشتر

و ترک های  001، سفتی019اثر سه گانه بر سلولیت سطح: اپیدرم، درم و هیپودرم 3اثربخشی در 

 000پوست

 003شده بالینینتایج اثبات  ZAG 002مکانیزم جدید لیپولیز از طریق تنظیم

 005تقویت اثر الغر کنندگی 004مشابه با کافئین بخشیاثر 

 007اثرات اثبات شده بالینی SKALP 006مکانیزم جدید سفت کردن پوست با افزایش تولید

 

 

 

  

                                                             
98 Features 
99 Benefits 
100 Unique combination of 3 ingredients 
101 unroasted shea butter extract 
102

 avocado seed extract 
103 incorporated in bentonite 
104 Complete and multifunctional action 
105 Roast-free 
106 viminalol 
107 Sustainable approach 
108 Better slimming activity 
109 cellulite 
110 firmness 
111 stretch marks 
112 modulation 
113 Clinically proven results 
114 Caffeine-like efficacy 
115 Slimming boosting effect 
116 induction 
117 Clinically proven results 
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 نتیجه گیری نهایی -5

 با ترکیبی است 3کمپلکس بادی

 پایه ای از بنتونیتعصاره شی باتر برشته نشده و عصاره هسته آووکادو روی   :سه گانه اجزاء

 پوست )هیپودرم، درم و اپیدرم( قسمت:  در هر سه دامنه اثر سه گانه

 سفت کننده پوست، آنتی سلولیت و آنتی استرچ مارک )کاهش دهنده ترک های پوست(عملکرد سه گانه: 

   
 سلولیت دهنده کاهش ترک های پوست دهنده کاهش پوست سفت کننده

 

 

 

 

 

با عملکرد سه گانه، با سلولیت و ترک های پوست مبارزه کرده و پوست  ماده اولیه بی نظیر آرایشی 3کمپلکس بادی

 را سفت می کند.

BODY3  COMPLEX™ IS A UNIQUE COSMETIC ACTIVE COMPLEX WHOSE TRIPLE-ACTION 

FORMULA AIMS AT FIGHTING THE APPEARANCE OF CELLULITE AND STRETCH MARKS AND 

INCREASING FIRMNESS. 

 

 

 


