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LUMINECENSE – A VITAMINA C PURA EXTRAÍDA 
DAS FONTES ORIENTAIS DO MONTE FUJI 

 

 
 

 
LumineCenseé uma vitamina C não iônica estabilizada em 
solução aquosa extraída das geleiras do Monte Fuji.  A água 
extraída das geleiras do Monte Fuji é considerada uma das 
águas mais puras do mundo, pois provém diretamente das 
montanhas que compõem um dos cenários mais lindos do 
mundo. 
 
 De acordo com SHIZUOKA et al, 2015, a água subterrânea do Monte 
Fuji, por ser abundante, mantera uma temperatura constante e possuir 
relativamente poucos elementos diluÍdosa, é adequada para o uso diário e 
industrial, e na base oeste é usada também para a criação de trutas. 
Ainda, a fonte e seus arredores são considerados um oásis não só para as 
pessoas, mas também para os animais e plantas que vivem ao seu redor. 
No Monte Fuji, caem cerca de 2,2 bilhões de toneladas por ano de chuva e 
neve e, considerando que parte se evapora ou se espalha, estima-se que 
cerca de 5,33 milhões de toneladas de água estão sendo acumuladascomo 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwigqIDnzJDKAhWIgZAKHXbHCDgQjRwIBw&url=http://www.animexis.com.br/2014/03/14/japao-foto-dia-monte-fuji/monte-fuji-japao/&bvm=bv.110151844,d.Y2I&psig=AFQjCNFn_Eh8LtYa7EthhFYaayAfj53QWQ&ust=1452012114026095


 
 
água subterrânea. 
A água que penetra no sub-solo, depois de passados muitos anos, emerge 
para a superfície através das frestas entre as várias camadas de lava, 
abastecendo as vidas como uma água límpida emergente ou como água de 
poço.  
 Uma característica chave na formação das águas do Monte Fuji é a 
estrutura geológica única do Mt. Fuji, composta de sete camadas de basalto 
criadas por erupções repetidas. Chuva e neve que caem sobre o majestoso 
Fuji caem lentamente até penetrar as camadas de basalto, praticamente 
1.000 metros pela terra ao longo de muitos anos, formando águas 
subterrâneas profundas abaixo da superfície. Por essa razão, a água extraída 
a partir da base do Mt. Fuji contém uma elevada concentração de hidrogênio 
natural e é rica em vanádio. 
 
 Aágua do Monte Fuji de acordo com estudos na pele, acelera a 
cicatrização, promove viço, auxilia na hidratação, equilibra o pH da pele, e 
também reconstitui a barreira de proteção cutânea, deixando a pele mais 
saudável e protegida de agressores externos como a poluição e o vento.  A 
água do Monte Fuji auxiliam a penetração da molécula de LumineCense na 
pele. 

VITAMINA C NÃO IÔNICA VEICULADA NAS ÁGUAS DO MONTE FUJI -
UMA ASSOCIAÇÃO SUSTENTÁVEL E BIOMIMÉTICA INSPIRADA NA 
PELE DAS GUEIXAS 
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A ESTRUTURA QUÍMICA DA PRÓ-VITAMINA C 
LUMINECENSE 

 

 

 
 
 
Nome químico: 2- gliceril 3-octil ascorbato  
Essa molécula desenvolvida no Japão é única e contém um grupamento 
gliceril e um octil introduzidos nas posições C-2 e C-3 do ácido ascórbico, 
respectivamente e caracteriza-se como um derivado não iônico e anfifílico 
que era praticamente indisponível no mundo até a chegada de LumineCense. 
Essa característica química da molécula assegura uma vitamina C 100% 
estabilizada. 
 

No que tange aos efeitos fisiológicos na pele, devido a presença do 
grupamento glicerila na sua estrutura, LumineCense apresenta uma potente 
capacidade umectante e hidratante ao contrário dos outros derivados de 
ácido ascórbico que ressecam a pele. Além disso a molécula apresenta ácido 
caprílico, ácido de cadeia linear com 8 átomos de carbono que apresenta 
atividade anti-bacteriana. 
100% ESTÁVEL 
NÃO IÔNICA 



 
 
FORMULAÇÕES ESTÁVEIS DURANTE TODO O SHELF LIFE 
 

Estudos revelam que LumineCense não altera a estabilidade e 
a viscosidade quando incorporado a formulações na forma de 
gel quando comparados com os derivados Ascorbil fosfato e 
Ascorbil de fosfato magnésio. 

 
Protocolo:  
 

Uma formulação padrão de gel foi utilizada como veículo para o teste. 
Para serem submetidas ao ensaio de estabilidade foram utilizados os 
seguintes derivados de vitamin C: 

- Fosfato de Ascorbil Magnésio (VC-PMG) 
- Arcorbil fosfato (AP) 
- 2- gliceril 3-octil ascorbato. 
Para o teste, 5,0% de cada derivado de ácido ascórbico foi incorporado ao 

gel separadamente e todas as formulações foram submetidas à temperatura 
de 100oC e avaliadas após 2,5 horas. 
A fotografia abaixo mostra 3 géis com 5% de vitamina C nas formas 
AP(ascorbil fosfato), VC-PMG (Fosfato de ascorbil magnésio) e 
LumineCense(2- gliceril 3-octil ascorbato) respectivamente.  
 
Resultados: 
 
Foram avaliados a estabilidade e viscosidade das formulações. Somente, o 
derivado LumineCense foi capaz de manter a estabilidade, a viscosidade e o 
aspecto original da formulação padrão, demonstrando que a característica 
química dessa molécula permite que ela não interaja com os polímeros do 
gel, mantendo assim a sua estabilidade. Nota-se que os demais derivados 
sofreram oxidação, acarretando o escurecimento das formulações. 
 

 



 
 

LumineCense apresenta maior absorção na derme quando 
comparado ao ácido ascórbico 
 
LumineCense apresenta uma elevada capacidade de absorção na pele, em 
comparação com a vitamina C (ácido ascórbico). LumineCense aumenta a 
biodisponibilidade da vitamina C na pele em comparação com o ácido 
ascórbico. O gráfico abaixo demonstra os picos de absorção de 
LumineCense e ácido ascórbico na derme. 
 

 
LumineCense    Ácido ascórbico 
 
 

   O sistema de barreira da pele fundamenta esses resultados, com uma 
estrutura em multicamada de água e óleo. Consequentemente, as moléculas 
anfifílicas como LumineCense são mais susceptíveis para ultrapassar a 
barreira cutânea. 
 

 



 
 

A superfície da pele é revestida com o sebo. Por esta razão, a 
vitamina C hidrossolúvel não consegue penetrar a pele. Pela sua 
característica anfifílica, LumineCense, a pró vitamina C japonesa irá atingir a 
derme. 
 

 
 
Moléculas como FGF e EGF tem sido amplamente utilizadas para tratar o 
envelhecimento da pele. LumineCense apresenta baixo peso molecular 
quando comparado a essas moléculas. O peso molecular de LumineCense é 
362. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

LumineCense inibe os danos causados pela radiação UV  
 

A micrografia de fluorescência abaixo mostra os danos causados pela 
radiação UV e como o LumineCense inibe os danos causados pela radiação 
UV, sendo recomendado o seu uso em filtros solares e formulações utilizadas 
antes de se expor ao sol. 
 
A1 – Pele sem aplicação da radiação UV 
B1 – Pele com aplicação da radiação UV 
c1  – Pele com aplicação da radiação UV e Vitamina C (ácido ascórbico) 
E1 – Pele com aplicação da radiação UV e LumineCense 
 

Quando comparado com a vitamina C, o LumineCense demonstrou 
proteger melhor a pele dos danos causados pela radiação de acordo com o 
estudo. Os resultados mostram que a geração de radicais livres se deu de 
forma intensa nas figuras B1 e C1, enquanto que LumineCense inibiu a 
formação das espécies reativas de oxigênio. 
 

 
 
LumineCense é eficaz para ser utilizado em tratamentos pós 
peelings e pós laser de CO2 

 

Estudos publicados em 2014 pelo Dr. Fugimoto, revelam o uso de 
LumineCense em pacientes asiáticos que se submeteram a tratamentos 
com laser fracionado. O estudo foi apresentado no American Society for 
Laser Medicine and Surgery: em 2014. 
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De acordo com o estudo, uma grande quantidade de oxigênio reativo é 
liberada na pele após procedimentos como lasers e peelings químicos. Isso 
pode acarretar uma pigmentação inflamatória. Essa pigmentação inflamatória 
provocada pelas espécies reativas de oxigênio pode causar problemas como  
formação de manchas indesejáveis e um processo inflamatório sério. Para 
evitar esse processo, o uso de LumineCense puro foi utilizado para pós 
procedimentos como laser fracionado. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
LumineCense – Estudos Clínicos para melhora de rosácea, acne, 
fechamento do poro, manchas e rugas. 
 
Protocolo: Para esses ensaios foram utilizados 5,0% de 
LumineCense em gel aplicado duas vezes ao dia. 
Tempo: 2 meses 
Número de voluntários: 11 
Método de avaliação: Robo Skin Analyser 
 
 
 
  



 
 

Acne Vulgaris 
 
LumineCense melhora o aspecto da Acne Vulgaris 
 
Voluntária do sexo feminino, 32 anos. 

 
 
 
 
      Voluntário do sexo masculino, 27 anos. 
 

 
LumineCense reduziu a vermelhidão e melhorou o aspecto da Acne vulgaris. 
Voluntário do sexo masculino, 27 anos. 

 
 
 
 



 
 
LumineCense melhorou o aspecto das manchas 
 
Voluntária do sexo feminino, 48 anos. 

 
 
 
Voluntária do sexo feminino, 53 anos. 
Melhora nas manchas e na rosácea. 

 
 
LumineCense aumenta a síntese colágeno na pele e reduz as rugas 
 
  



 
 
A foto abaixo mostra o efeito das rugas reduzidas pela ação do 
LumineCense 
 
 

 
 
 
 
Farmacotécnica do LumineCense 
 
INCI Name:  Caprylyl 2-Glyceryl Ascorbate. 
Origem/Procedência: Vitamina C não iônica e mais biologicamente ativa do 
mercado. Extraído no Japão com procedimentos que envolvem a uma das 
águas mais puras do mundo, pois provém diretamente das geleiras das 
montanhas que compõem um dos cenários mais lindos do mundo: o Monte 
Fuji.  
48,65% 
Solubilidade: anfifílica 
Concentração de uso: 0,5 – 100% 
pH de estabilidade: 3,5 – 5,5. 
Incorporar à frio. 
Acondicionar a matéria-prima em geladeira (10 graus Celsius), mas quando 
for incorporada não precisa ser acondicionada em geladeira, a formulação 
final deve ser somente mantida à 25 graus Celsius. 
 
 
 



 
 
SUGESTÕES DE TRATAMENTO EM CONSULTÓRIO 
 
Protocolo complementar ao laser fracionado e a peelings: 
 
1. Aplicar o Sabonete Mousse Deluxe 
Sabonete mousse clareador e antiinflamatório  
 
LumineCense .........................................   0,50% 
Luxesense ...............................................    2,00% 
Biopérola Lavanda ................................  1,00% 
Mousse végétale.........................................   q.s.p 60 g 
 
Modo de aplicação: Com a ponta dos dedos, aplicar o higienizador sobre a 
pele úmida. 
 
2. Após a higienização aplicar o Led. 
 
3. Finalizar com LumineCenseq.s.p 
 
4. Finalizar com o filtro solar me pó vegetal. 
 
FORMULAÇÕES PARA USO DOMICILIAR (HOME CARE) 
 
 
GOTAS DELUXE $$$$ 
 
LumineCense q.s.p 10 ml 
 
Sugestão de embalagem: conta gotas. 
Sugestão de uso:  Aplicar 3 vezes por semana na pele à noite após 
higienização. Promove aumento da luminosidade, atua como 
despigmentante, anti-aging e antiinflamatório. 
Pode-se aplicar 3 gotas no filtro solar diariamente. Atua como antioxidante e 
inibe a formação de manchas. 
 
 
  



 
 
Serum Actif C 
 
Cerasomosides ............. 3,00% 
LumineCense ................ 5,00% 
Luxesense ..................... 5,00% 
Biopérola La vie est Belle .... 2,00% 
Serum vegetal ..................... q.s.p 30 ml 
 
Aplicar na face a noite. 
 
 
Smart Serum C 
 
Absollue Plénitude …......…. 3,00% 
LumineCense ………......…. 10,00% 
Biopérola La vie est Belle .... 2,00% 
Serum vegetal ..................... q.s.p 30 ml 
 
For eyes 
Beautifiqué ………................ 5,00% 
BioBlanc …………................0,50% 
LumineCense …...............… 5,00% 
Vegelight .............................. 2,00% 
Biopérola La Vie est Belle .... 2,00% 
Serum vegetal ...................... q.s.p 30 ml 
 
Capsule de la vie 
Cápsula fotoprotetora 
 
BioBlanc ................  70 mg 
Cerasomosides ...... 30 mg 
 
60 cápsulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre o Fabricante: AI.T.O Pró-Vitamin atua no mercado global de 
dermocosméticos há 26 anos. Apresenta 1 sede corporativa em Tóquio e 



 
 
uma fábrica estabelecida nos arredores do Monte Fuji. Atua em mais de 40 
países. 
 
Sobre o Distribuidor:ABiodiversité do Brasiltem como DNA da marca a 
fabricação e a distribuição de matérias-primas cosméticas de alta eficácia, 
sustentáveis e inovadoras. Nascida no Paraná em 2009, tem como diferencial 
a inovação sustentável em bioativos, ativos hipolaergênicos e certificados 
ECOCERT France É referência no Brasil e no exterior na área de inovação 
tecnológica sendo premiada em congressos, prêmio FINEP na categoria 
inovação sustentável, prêmio nacional de inovação e contemplada em editais 
de inovação do SENAI. A empresa atua nos Estados Unidos, Europa e Japão 
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Dr. Shinobu ITO – CEO da I.T.O Pró Vitamin  
- Atua no mercado global de dermocosméticos há 26 anos.Detém 20 
patentes registradas de derivados de vitamina C. Cientista mais reconhecido 
no Japão na área de derivados de vitamina C consagrando-se como inventor 
de derivados estáveis e autor de patentes registradas globalmente nos 
seguintes países: Aústria, Bélgica, Bulgária, Suiça, República Checa, 
Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Grã Betanha, Grécia, Húngria, Itália, 
Romênia, Suécia, Eslovênia, Koréia, China, Túrquia, Portugal, Mônaco, 
Luxemburgo. 
 
 

  
 
Dra. Joyce Quenca 
Diretora de Pesquisa & Desenvolvimento da Biodiversité 
Co-fundadora e Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Biodiversité do 
Brasil. Farmacêutica,Doutoranda e Mestre em Cosmetologia pela USP. 
Apresenta experiência de 10 anos no desenvolvimento de princípios ativos de 
alta tecnologia para empresas nacionais, França, Estados Unidos e Japão. 
Autora de artigos científicos publicados em periódicos renomados e de mais 
de 30 trabalhos científicos publicados em eventos internacionais. Autora de 2 
patentes. Ganhadora de prêmios no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, 
vencedora do prêmio FINEP de inovação na categoria inovação sustentável e 
vencedora em 2014 na categoria pequena empresa por desenvolver insumos 
cosméticos inspirados na Biodiversidade brasileira. Premiada em segundo 
lugar no Prêmio Nacional de Inovação. 


