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LITERATURA CIENTÍFICA
INCI Name (CAS): Butylene Glycol (107-88-0), Fomes Officinalis (Mushroom) 
Extract (94465-74-4), Phenoxyethanol (122-99-6), PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil (61788-85-0).



LARICYL
Definição
Laricyl é um ativo purificado, concentrado, extraído da polpa de Fomes officinalis, um cogumelo ba-
sidiomiceto que cresce na Europa Oriental. Laricyl tem efeitos adstringentes, tensores dos poros e 
hidratantes na pele.

Componentes principais
Laricyl é obtido de Fomes officinalis, um cogumelo também comumente chamado Polyporus officinalis. 
Este basidiomiceto volumoso cresce na casca dos lariços, tem a forma de um cone arredondado e é 
coberto por uma casca dura e rachada com manchas amarelas ou marrons. Veja a Fig. 1.

Na antiga Farmacopeia Francesa, o extrato de Fomes officinalis era conhecido e usado como um elixir 
de longa vida. Os cogumelos usados para produzir Laricyl são colhidos na Rússia.

Benefícios para a pele
Adstringência cutânea
Este efeito, imediatamente perceptível como uma sensação local de aperto cutâneo, pode produzir uma 
melhora do tom ou firmeza da pele. À medida que envelhecemos, a elasticidade da nossa pele diminui. 
A atividade celular fica mais lenta na camada basal da epiderme, a defesa da pele contra os ataques 
ambientais fica comprometida, a renovação celular e a vitalidade diminuem e a pele perde sua firmeza.

O combate à perda do tom da pele é baseado preferencialmente na prevenção, ajudando a pele a se 
defender das agressões externas. Outra abordagem é aplicar ativos que estimulem a renovação celular 
epidérmica ou fortaleçam a matriz extracelular dérmica, por exemplo, Ciste'M ® ou Replexium ®. Por 
último, pode-se usar ativos adstringentes, como Laricyl que produzem um efeito de aperto imediato.

Aperto de poros
Além de sua adstringência perceptível, Laricyl fecha os poros, o que é particularmente útil para a pele 
oleosa da testa e do nariz.

A pele oleosa é excessivamente brilhante e pode apresentar poros grandes e dilatados. O interesse cos-
mético em Laricyl é para minimizar a visível aparência de pele sofrendo de secreção excessiva de sebo.

Efeito hidratante
Uma das vantagens do Laricyl é que sua adstringência e efeito de aperto dos poros não ressecam a pele. 
Pelo contrário, Laricyl hidrata o stratum corneum, tornando a pele flexível.

Figura 1 - Fomes officinalis, um cogumelo da Europa Oriental e fonte da fração ativa de Laricyl.



LARICYL
Uso cosmético
• Cuidado anti-envelhecimento, adstringente e reafirmante da pele.
• Cuidado com o contorno dos olhos, cuidado com o pescoço e busto.
• Cuidados e higiene para peles oleosas, com ou sem tendência acneica.
• Cuidados com o corpo: tonificantes, preparações endurecedoras locais.

Testes de eficácia
Avaliação do efeito adstringente e aperto cutâneo dos poros (In Vivo).

Alvo
A adstringência de uma loção aquosa contendo 3% de Laricyl foi comparado a uma loção de placebo e 
duas loções de referência: uma contendo 3% de extrato de Hamamelis (Witch Hazel), a outra contendo 
0,10% de parafenolulfonato de zinco. O efeito de aperto dos poros da loção contendo 3% de Laricyl foi 
quantificado por fotografia e análise de imagem.

Protocolo
O estudo clínico teve cinco voluntárias treinadas com pele facial oleosa, especialmente na área de tes-
te da testa. As medições foram realizadas em temperatura e umidade relativa controladas. Cada juiz 
participou de oito testes duplo-cegos, randomizados, para um total de 40 testes. Após a aplicação das 
quatro loções (cada uma pré-aquecida a 37 ° C), os juízes classificaram-nos do mais adstringente (1) ao 
menos adstringente (4). A redução dos poros foi visualizada por microscopia com análise quantitativa 
de imagens.

Resultados
a) Atividade de adstringência cutânea * b) Atividade de aperto de poros *

Figura 2 - Comparação da adstringência 
cutânea de quatro loções: um placebo, um 
contendo 3% de Laricyl e duas loções de 
referência: uma contendo 3% de extrato de 
Hamamelis e outra contendo 0,1% de para-
-fenolsulfonato de zinco. Resultados de 40 

testes realizados por 5 juízes.

Fig. 3 - Fotografias 
mostrando o encolhi-
mento dos poros por 
uma loção contendo 
3% de Laricyl. Os po-
ros são destacados em 
amarelo para análise 
quantitativa da ima-
gem. Visualização e 
quantificação do efeito 
de encolhimento dos 

poros do Laricyl.
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Conclusão
Este estudo sensorial 
mostrou que a adstrin-
gência de uma loção 
contendo 3% de Lari-
cyl é significativamente 
maior do que uma lo-
ção de placebo e duas 
loções de referência 
contendo, respectiva-
mente, 3% de extrato 
de Hamamelis e 0,10% 
de parafenolulfonato de 
zinco. A redução do ta-
manho dos poros, me-
dida por microscopia 
e análise quantitativa 
de imagens, varia entre 
40% e 60%.



LARICYL
Atividade hidratante no estrato córneo (ex vivo) *
Alvo
A eficácia hidratante de um gel contendo Laricyl (2% ou 5%) foi comparado ao de um gel de placebo.

Protocolo (Fig. 4)
Espécimes de estrato córneo foram preparados a partir de pele humana excisada. Os espécimes do es-
trato córneo foram então montados em suportes de amostra e colocados em uma câmara de teste com 
temperatura e umidade controladas. As medições de condutividade dielétrica foram realizadas sob as 
condições mostradas na Fig. 5.

Conclusão
Laricyl (a 5%) tem um efeito hidratante significativo 
no stratum corneum.

Características físico-químicas 
Forma: líquido límpido 
Cor: incolor a levemente amarelado 
Odor: característico  
pH: 4,5 – 6,0 
Conteúdo não volátil (%): não disponível 
Teor de água (k. Fidcher %): 47 – 53 
Phenoxyethanol/HPLC: 0,7 – 1,0 
Butileno glicol/HPLC: 43 – 53 
Total de germes UFC/g: ausente/g 
Patogênicos: ausente/1g 
Bactérias gran negativa UFC/ml: ausente/1g 

Temperatura de armazenamento
10 - 30 °C

Condições de armazenamento adequadas
Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco. 

Fig. 4 - Protocolo de teste

Fig. 5 - Efeito hidratante do Laricyl a 2% e 5% em 
comparação com o placebo.


