


BioBlanc 

 
 Polifenóis da oliva francesa com ação clareadora, antioxidante e 

antimicrobiana 

 Os polifenóis mais efetivos da oliva reunidos em um só ativo 
 (OLEUROPEÍNA/HIDROXITIROSOL/TIROSOL/VERBASCOSIDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 Preservative free - Paraben free – Ecocert – Phthalates free – Safe 

 INCI Name: Olea Europea (Olive) fruit extract 

 CAS Number: 84012-27-1 

 

http://www.consoglobe.com/ecocert-la-certification-bio-en-10-questions-cg


1. A Oliva francesa e seus Polifenóis: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As oliveiras cultivadas para a fabricação do BioBlanc crescem em 
meio a plantações de lavanda (Lavandula officinalis) no Sul da 
França, o que as tornam ainda mais especiais por florescerem em 
um jardim aromatizado e rico em princípios ativos.  

 

http://www.dreamstime.com/stock-photo-olive-tree-lavender-field-france-016-image17644810


 

 O gráfico abaixo mostra a quantidade de polifenóis presentes no 
Bioblanc. A fração oleosa da Oliva é representada pela cor 
amarela e a fração aquosa de polifenóis do Bioblanc pela 

coloração verde.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qnet.net/en/products/nutrition/ole/


BioBlanc – Dados gerais 

 Nome científico: Olea Europea 

 INCI Name: Olea europea (Olive) fruit extract 

 CAS Number: 8412-27-1 

 Solubilidade: Hidrossolúvel 

 Parte da planta usada: Fruto 

 Região encontrada: Sul da França 

 Conservantes: Não contém conservantes 

 Armazenagem: Armazenar ao abrigo da luz, não deve ser exposto 
a luz e a temperatura de armazenagem é de 10oC – 25oC. 

 Concentração sugerida: 

 2- 10% - Indivíduos em condições normais. 

 1 - 5% - Lactantes, grávidas. 

 250 mg – 1000 mg uso oral 

 

 

 



Hidroxitirosol:   
 

- Hidroxitirosol é o mais potente entre os  antioxidantes disponíveis 
o mais poderoso descoberto até hoje.  

- Ele tem um valor ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 
que é considerado 15 vezes mais elevado do que o chá verde e 3 
vezes maior do que CoQ10.  

- É o polifenol responsável pelos efeitos antiinflamatórios do 
BioBlanc.  

 

 O BioBlanc é um despigmentante da geração atual, pois devido a 
potente ação antiinflamatória não causa ardência e nem 
irritações. 



 O Hidroxitirosol apresenta alta capacidade de combater radicais 
livres e protege as células e mitocôndrias de danos, sendo 
imprescindível para a manutenção da homeostasia cutânea.  

 

 Devido a alta concentração de hidroxitirosol presente no 
Bioblanc, ele atua fortemente na respiração celular cutânea e na 
manutenção das funções fisiológicas da pele, combatendo o 
envelhecimento.  

 

  O hidroxitirosol é absorvido prontamente devido a sua afinidade 
com a pele. Ele estimula a síntese de novos fibroblastos e 
consequentemente aumentam a síntese de colágeno. 



 Hidroxitirosol é utilizado no tratamento preventivo de câncer e 
como ativador da expressão gênica de genes responsáveis pela 
homeostasia cutânea e do organismo. O uso contínuo de 
hidroxitirosol prolonga a vida cronológica em fibroblastos da pele 
humana normal.  

 

 



BioBlanc  
 

É o princípio ativo disponível no mercado com maior concentração de 
hidroxitirosol (6%) por isso mais efetivo em termos de ação despigmentante, 
antioxidante e antimicrobiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroxitirosol 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxitirosol


Tirosol: 
 

É um antioxidante fenólico natural presente em uma variedade de 
fontes naturais. A principal fonte na dieta humana é a oliva. Tirosol é 
um derivado do álcool fenetílico. Como um potente antioxidante, 
tirosol pode proteger as células contra lesões devidas à oxidação. 
Tirosol também apresenta excelente atividade antiinflamatória 
atuando em associação com outros polifenóis como o Hidroxitirosol,  
Verbascoside e Oleoeuropeína no ativo Bioblanc. 

 

Tirosol 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenol_natural&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenol_natural&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenol_natural&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_fenet%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_fenet%C3%ADlico
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_fenet%C3%ADlico
http://clardy.med.harvard.edu/natural_products


Verbascoside:  
 

- Verbascoside é um antioxidante potente e atua no combate aos 
danos causadas pelos raios UV. Verbascoside impede a oxidação 
de lípideos na membrana celular.  

 

-  Verbascoside modula a resposta das células da pele à radiação 
UV, protegendo-as.  

 

- Verbascoside possui a capacidade de reparação do DNA que é 
rapidamente danificado por radiação UV ou a partir de outras 
fontes de radicais livres.  

 



- Verbascoside apresenta propriedades de cicatrização, regenerando o 
tecido cutâneo de forma rápida. 

 

Verbascoside 

http://www.chemblink.com/products/61276-17-3.htm


Oleuropeína:  
 

 

- A Oleuropeína provoca efeitos antiinflamatórios através da inibição da 
atividade de lipoxigenase e da produção de leucotrieno B4.  

- A Oleuropeína tem demonstrado forte atividade antimicrobiana contra 
bactérias Gram - negativas e Gram – positivas. Estruturas fenólicas 
semelhantes à oleuropeína parecem produzir seu efeito antibacteriano 
por danificar a membrana bacteriana e / ou interromper peptidoglicanos 
celulares.  

- A Oleuropeína tem uma ação antioxidante direta sobre a pele e atua 
como um eliminador de radicais livres.   

- Kimura e Sumiyoshi  sugerem que os efeitos preventivos da Oleuropeína 
no dano induzida por UVB na pele pode ser devido à inibição da 
expressão de VEGF, a MMP-2, MMP-9, e MMP-13, através de uma 
redução da COX-2. 



-  Katsiki et al demonstraram que a Oleuropeína aumenta a atividade 
dos proteossomos in vitro mais eficientemente do que outros 
ativadores químicos conhecidos, possivelmente através de alterações 
conformacionais do proteossomo.  

 

- Além disso, o tratamento contínuo de fibroblastos humanos com 
oleuropeína diminui os níveis intracelulares de espécies reativas de 
oxigênio (ROS), reduz a quantidade de proteínas oxidadas através do 
aumento das taxas de degradação e mantém a função do proteossomo 
durante envelhecimento. As culturas tratadas com Oeuropeína 
apresentaram um atraso no aparecimento da morfologia senescência, 
e a sua duração de vida é prolongado em cerca de 15%. 

 



Oleoeuropeína 
 

http://www.chemicaldictionary.org/dic/O/Oleoeuropein_152.html


Estudos comprovam que: 

 

 Bioblanc atua como antiinfamatório cutâneo, pois inibe a 

expressão das MMP-9 e da COX-2. Metaloproteinases (MMPs) são 
endopeptidases dependentes de zinco, envolvidas na 
remodelagem da matriz extracelular (MEC), e importantes na 
formação das rugas típicas do fotoenvelhecimento cutâneo. 

 

 

D’Angelo et al, 2005. Free Radical Biology and Medicine.Volume 38, 
Issue 7, 1 April 2005, 908–919p. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/38/7
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/38/7
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/38/7
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/38/7


Bioblanc 
Atua na renovação celular e ativação dos proteossomos.  

Bioblanc ativa os proteossomos e elimina as camadas de células 
mortas de forma eficaz, potencializando assim sua atividade 
clareadora da pele. 

Katisiki et al, 2007. Rejuvenation Res. 2007 Jun;10(2):157-72. 

 

http://startrekbrazil.blogspot.com/2010/05/tome-ciencia-proteossomos-contra-o.html


Bioblanc 
Combate e previne danos causados pela radiação ultravioleta e pode 
ser utilizado durante o dia, sem danos ao tratamento da pele com 
manchas. 

 

Guo et al, Tetrahedron. Volume 66, Issue 40, 2 October 2010, 8006–
8011 p. 

  

Bioblanc 
Protege e repara de forma eficaz o DNA celular, inibe a ação dos 
radicais livres In Vivo e combate os danos causados pela radiação UV. 

 

  

 Deiana et al, Free Radical Biology and Medicine. Volume 26, 
Issues 5–6, 762–769 p. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00404020
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00404020/66/40
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/26/5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/26/5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/26/5
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849/26/5


  

Bioblanc 
Aumenta a expressão gênica de fibroblastos e dos genes responsáveis 
pela renovação do ciclo celular. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Makkinje et al, 2006.European Journal of Pharmacology. Volume 542, 
Issues 1–3, 7 August 2006, 154–161 p. 

  

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/542/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/542/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/542/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142999/542/1


Bioblanc 
Potencializa a lipólise em adipócitos humanos podendo ser utilizado 
como adjuvante em tratamentos estéticos para celulite e gordura 
localizada. 

  

Drira et al, 2011.Life Sci. 2011 Nov 7;89(19-20):708-16. doi: 
10.1016/j.lfs.2011.08.012. Epub 2011 Sep 10. 

 



BioBlanc – Métodos: 

 

Citotoxicidade: 

Placas: 96  

Células / placas: 4000 células de melanócitos 
humanos B16 

Concentrações de BioBlanc testadas: 0,0046, 
0,0137, 0,041, 0,123, 0,37, 1,11, 3,33, 10% 

Replicatas: 6  

Tempo de contato  das células com os 
compostos: 72 horas  

 



Avaliação de parâmetros: microscópio de redução MTT e 
observações morfológicas (objetiva x10) 

 

 

Resultados: De acordo com os resultados a matéria-prima BioBlanc 
foi considerada como "não citotóxica" para o teste de citotoxicidade e 
"não reativa" até a concentração de 10%. 

 

 

De acordo com dados dos ensaios de citotoxicidade e de acordo com 
o fabricante: BioBlanc é um ingrediente ativo certificado Ecocert 
France e pode ser utilizado topicamente por grávidas e lactantes nas 
concentrações de 1,0 – 5,0%, podendo ser aplicado durante o dia 
devido ao elevado teor de polifenóis que protegem a pele contra a 
radiação UV. BioBlanc, caso administrado topicamente durante o 
dia deve ser associado a um fotoprotetor. 

 



Atividade Antioxidante – ORAC(Oxigen Radical Absorbance Capacity). 

A atividade antioxidante pelo método Oxigen Radical Absorbance 
Capacity (ORAC) foi determinada utilizando-se fluoresceína como 
molécula flourescente em fluorímetro de microplaca (Microplate 
Fluorescence Rea- der, BIO-TEK INSTRUMENTS).  A microplaca 
contendo a amostra foi incubada por 15 minutos a 37°C, antes da 
injeção automática do AAPH (2,2’-azinobis(2-amidinopropano) 
dihidrocloreto). O tempo de leitura das amostras foi de 50 minutos.  

 

As amostras foram analisadas em três diluições diferentes, 
quantificando a média e o coeficiente de variância (CV) entre as 
diluições. O CV máximo permitido foi de 12%; caso contrário, a 
análise era repetida. Cada diluição foi analisada em duplicata. A 
atividade antioxidante ORAC foi expressa μmol de equivalente trolox 
por 100g de BioBlanc (μmol ET/100g). 

 

Resultados: BioBlanc demonstrou forte atividade antioxidante com 
ORAC de 6340,00 μmol ET/100g.  



Atividade Despigmentante: 

 

Culturas de melanócitos humanos B16 foram incubadas por 3 dias à 
37o C, CO2 = 5.  

 

Resultados:  As condições experimentais deste teste, testaram o ácido 
kójico nas concentrações entre 25 e 800 μg/ml. O ácido kójico inibiu a 
tirosinase significativamente dependente da concentração. A síntese 
da melanina pelos melanócitos cultivados na presença de NDP - 
MSH. Na ausência de NDP - MSH, o efeito inibitório do composto era 
estatisticamente significativo nas concentrações mais elevadas ( 400 e 
800 μg/m1 ). Deve se considerar que em 1600 e 3200 mcg / ml o ácido 
kójico é considerado citotóxico. BioBlanc foi testado a 0,00152 , 0,0046 
e 0,0137 % e inibiu significativamente de forma dependente da 
concentração a síntese da melanina pelos melanócitos B16 cultivadas 
na presença de NDP - MSH. Na ausência de NDP - MSH, o efeito 
inibitório do composto também foi estatisticamente significativo para 
as três concentrações testadas.  



BioBlanc comportou-se como um potente clareador tanto no 
tratamento de melanomas como no tratamento de manchas como 
melasmas que interfere na auto-estima de mulheres acometidas por 
essas manchas. BioBlanc é efetivo mesmo em baixas concentrações. 

 

O gráfico abaixo representa somente os ácidos kójico e o BioBlanc nas 
diferentes concentrações testadas. O ácido kójico foi testato nas 
seguintes concentrações: 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200 pg/mL.  

 

O Bioblanc foi testado nas seguintes condições: 0,00152, 0,0046, 0,0137.  

 

Os resultados mostram que BIOBLANC consegue inibir a tirosinase 
de forma 10 vezes mais potente que o ácido kójico e  em concentrações 
menores que o ácido kójico. Os gráficos mostram a performance dos 
ingredientes testados com alfa-MSH e sem alfa-MSH. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturas de células de melanócitos B16 antes de serem tratadas com BioBlanc 
e após serem tratadas. 

 

 

 

 

 

 



Atividade Antimicrobiana: 

O estudo da atividade antimicrobiana foi realizado em bactérias e em 
prejudicial aos moldes de saúde como agentes infecciosos ou 
toxicogénicos , mas também como agentes de adulteração .O estudo 
da atividade bactericida e esporicida foi baseado nas normas AFNOR 
em relação com os antisépticos e desinfectantes.  

 

Resultados: BioBlanc apresentou propriedades bactericidas sobre as 
bactérias não esporuladas ( L. innocua , S. aureus , S. enteritidis , E. 
coli , M. luteus , P. fluorescens ). Depois de um contato 24 horas, as 
concentrações bactericidas mínimas são contidos entre 0,5 e 1 % para 
o ativo.  

 

O ativo apresentou apenas um efeito anti-germinativo sobre os 
esporos de B. cereus. A atividade esporicida em C. perfringens 
continua a ser provado, mesmo que os resultados preliminares sejam 
animadores. Este estudo permitiu apresentar as propriedades 
antimicrobianas do ativo. 

 



Drink de beleza 

Aplicação: drinks funcionais 

Ingredientes: Suco de uva,  
Água e Bioblanc 

Mercado Francês 



Cápsula de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Bioblanc(200 
mg/dia), Rose extract (200 
mg/dia). 

Mercado Japonês 



Cápsula de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Bioblanc, 
Esqualeno, Licopeno. 

Mercado Japonês 



Cápsula de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Bioblanc(300 
mg/dia), Ácido alfa 
lipóico(98 mg/dia), Licopeno. 

Mercado Japonês 



Cápsula de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Bioblanc(300 
mg/dia), antocianinas (300 
mg/dia) 

 

 



 
Cápsula de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Bioblanc, 
Resveratrol, Licopeno. 
Mercado Austria 

 

 

 



 
Drink de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Bioblanc(30 
mg/garrafa), Resveratrol, 
Licopeno. Mercado Japonês 

 

 

 



 
Cápsula de beleza 

Aplicação:  clareamento da 
pele 

Ingredientes:  Pomegranade 
Extract, Brocoli Extract, 
Bioblanc, Blueberry extract. 
Resveratrol, Licopeno, 
Vitaminas 

 Mercado USA 
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