
LITERATURA CIENTÍFICA

B I O V I T A L

RenovageTM

INCI Name (CAS):  Caprylic/Capric Triglyceride (73398-61-5), Teprenone (6809-
52-5).



RenovageTM

Função: Anti-idade multifuncional.

Definição: Geranilgeranona (GGA) em solvente lipofílico.

Propriedades: Repara a perda de firmeza e elasticidade. Hidrata e refina a pele. Uniformiza a tonalidade 
da pele, reduzindo a vermelhidão e as manchas relacionadas à idade.

Caracaterísticas: Protege a atividade da enzima catalase, que ajuda a prolongar a vida útil da célula, 
garantindo a estabilidade genômica. A matriz 3D extracelular é protegida, criando condições para o 
rejuvenescimento da superfície da pele e efeitos antienvelhecimento visíveis.

Ponto de Interesse: Por meio do controle de redox e reparação do DNA, o Renovage™ suporta o 
retardamento da senescência e estende a vida útil da célula em 1/3.

Aplicações: Cuidados faciais anti-idade e maquiagem: óleos, bálsamos, emulsões, essências, máscaras, 
BB e CC creams, bases, etc.

Renovage™ controla o contínuo espaço-tempo preservando sua estrutura tridimensional e prolongando 
a vida útil da célula.

Antes

Após 1 mês
Resultado anti-idade visível em apenas um mês!

Formulação em Óleo solúvel: Incorpore à fase oleosa a 60ºC antes de formar a emulsão.

Nível de Uso Recomendado: 3%

Patente: FR 2 885 522 – WO 2006/120646 – EP 1 879 538.
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Teste de Eficácia In vitro — “Catalase: A Enzima da Longevidade”1:

- Proteção da atividade da catalase:  Renovage™ eq. 0,15% em explantes de pele após irradiação 
com UVB.

Atividade da catalase → Proteção superior a 100%.



- Estabilidade genômica: Superregulação dos genes-chave determinantes da longevidade envolvidos 
na manutenção do telômero, na replicação e reparo e DNA e proteção do RNA mensageiro (matriz de 
DNA em queratinócitos hamanos).

Redução da morte celular prematura: Renovage™ eq. 0,15% em explantes de pele após irradiação com 
UVB → 60%.

Renovage™ preserva a atividade da enzima catalase conhecida por proteger o material genético e, 
portanto, prolongar a vida útil da célula. 

Com o Renovage™, o tempo de vida do fibroblasto aumenta em 1/3.

Teste de Eficácia In vivo — Estudos in vivo realizados em 24 mulheres, com 58±6 anos e sinais de 
evelhecimento, as quais aplicaram duas vezes por dia, durante 6 meses, creme contendo Renovage™ 
3% :

- Rejuvenescimento da Superfície da Pele: Aumento nas pequenas linhas mais jovens. Análise da rede 
microdepressionária (RMD) via Silflo™ e software de imagem digital, n=24:

RenovageTM

Com Renovage™, as linhas mais 
profundas são reduzidas, dando 

lugar à pequenas linhas mais 
jovens e uma rede isotrópica, 

permitindo melhor hidratação e 
refinação dos poros.

Hidratação da pele (Corneometer®, n=24):
• Hidratação → +34%, p<0,01 após 1 mês;
• Hidratação → até +38%, p<0,01 após 3 meses;

Reforço da barreira da pele (VapoMeter™, n=24):
• Perda de água → -11%, p=0,05 após 3 meses.

Refinação dos poros (Sistema Visia®, n=23):
• Poros dilatados →-17%, p<0,01 após 1 mês;
• Poros dilatados → até -26%, p<0,01 após 6 meses.

- Retardamento no envelhecimento celular: Capacidade de replicação dos fibroblastos humanos.



RenovageTM

- Proteção da Matriz Extracelular Dérmica: Diminuição dos marcadores de alteração da matriz
Renovage™ eq. 0,15% em explantes de pele após irradiação com UVB.
• expressões HSP27 e HSP70 → redução vs controle irradiado

Protegendo a matriz contra danos de irradiação induzida, o Renovage™ contribui para melhorar as 
propriedades viscoelásticas e para apoiar a integridade capilar e da unidade de melanina epidermal.

Melhora das propriedades viscoelásticas (Cutometer®, n=24)
• Firmeza → +12%, p<0,01 após 1 mês
• Elasticidade → +11%, p<0,01 após 1 mês
• Tonalidade → +15%, p<0,01 após 1 mês

Redução das manchas relacionadas à idade (Sistema Visia®, n=24)
• Manchas pigmentadas → -18%, p<0,01 após 1 mês
• Manchas pigmentadas → até -39%, p<0,01 após 3 meses

Redução da vermelhidão (n=23)
• Medidor de fluxo do laser Doppler → -30,5%, p<0,05 após 1 mês

Antes

Após 1 mês

- Autoavaliação:

Em apenas 1 mês, repara a perda de 
firmeza, hidrata, refina o grão da pele e 

uniformiza a tonalidade da pele, reduzindo 
as marcas da idade e a vermelhidão.

Propriedades Físico-químicas:
- Aparência: Líquido Oleoso 
- Cor: Incolor a Amarelo 
- Densidade:  0.935 / 0.955
- Índice de Refração: 1.440 / 1.460 
- Índice de Peróxido:  0.0 / 10.0 
- Teor de Geranilgeran Il Acetona Hplc: 1.80 / 2.20

Estocagem: Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta, calor e 
umidade.
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