Tratamento inteligente para
uma pele livre de manchas

smeanm chas

Uma das queixas mais comuns em relação à pele é

o surgimento de manchas e escolher um tratamento
que combine eficácia e segurança já foi um desafio.

Por isso, combinando tecnologia, pesquisa e natureza,
nasce Bright Oleoactif®, um ativo 100% vegetal e
certificado COSMOS, que chega ao mercado dermocosmético, entregando alta performance e segurança no
tratamento da hiperpigmentação facial e corporal.
Através de alta tecnologia e muita pesquisa científica,
foram selecionadas três plantas quanto às suas atividades
complementares, Marshmallow (Althaea officinalis L.),
Farelo de arroz (Oryza sativa L.) e Alcaçuz (Glycyrrhiza
glabra L.), e estas foram submetidas à um processo de
produção patenteado que garante ao produto final a
presença de substâncias que em condições normais não
seriam possíveis de serem combinadas, aumentando sua
atividade cutânea, sem apresentar toxicidade.
Graças a essa rica composição, Bright Oléoactif® regula os distúrbios da pigmentação da pele por meio 4 de vias
complementares:
• Inibição da produção de endotelina-1 em queratinócitos,
o que inibe a diferenciação de melanócitos;
• Inibição da ativação intracelular induzida por endotelina-1 da
via de transdução, que inibe proliferação de melanócitos;

Concentração de uso: 0,5 a 5%

• Inibição dose dependente da enzima tirosinase (0,5% de
Bright Oléoactif® é capaz de inibir em 88% a atividade
da tirosinase);
• Redução da coloração pré existente da melanina.

BENEFÍCIOS
ALTA PERFORMANCE NO
CLAREAMENTO DE MANCHAS
FACIAIS E CORPORAIS

REDUÇÃO DE ATÉ
52% NA COLORAÇÃO
DA MELANINA

AUMENTA O GLOW
NATURAL DA PELE
EM ATÉ 273%

UNIFORMIZA
O TOM DE PELE

SEGURO E
ALTAMENTE EFICAZ

RESULTADOS VISÍVEIS
EM APENAS 28 DIAS

ESTUDOS DE EFICÁCIA
In vivo – Eficácia de clareamento
• 20 mulheres coreanas com manchas, foi aplicado em seus rostos um creme com 1% de Bright Oléoactif® x placebo
sem ativo, duas vezes ao dia, durante um período de 56 dias.
• Análise facial completa com VISIA-CR, pigmentação da pele de um voluntário antes e depois do tratamento com
1% do Bright Oléoactif®.
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Clareamento geral e homogeneização da pele.

In vivo – Efeito sobre o conteúdo de melanina em manchas escuras.
• 20 mulheres coreanas com manchas da idade, onde foi aplicado no rosto 1% Bright Oléoactif®
• Creme versus placebo sem ativo, duas vezes ao dia, durante um período de 56 dias.

Placebo

1% Bright Oléoactif®

-52%
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1″% do Bright Oléoactif® diminui a sístese e a
coloração da melanina nas células. A quantidade
de melanina na mancha escura está visivelmente
diminuida (-52%).
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