
Whitessence® Despigmentante Natural



2

Descrição

Whitessence® é um agente despigmentante natural extraído 

das sementes da jaca asiática. As proteínas específicas 

de Whitessence® inibem a transferência de melanina dos 

melanócitos para os queratinócitos . A redução da quantidade 

de melanina na superfície cutânea resulta em clareamento 

cutâneo.

Whitessence®
Despigmentante 100% Natural da Semente de Jaca 

INCI Name: Artocarpus Heterophyllus Seed Extract, 
Maltodestrin, Disodium Phosphatem Soium Phosphate.

Inibição da Transferência de Melanina dos Melanócitos 
para os Queratinócitos

Segundo um estudo publicado no renomado periódico Journal of the American 

Academy of Dermatology, que avaliou a relação entre a percepção das condições da 

pele e a homogeneidade de distribuição da coloração cutânea, realizado em 170 

meninas e mulheres, com idade entre 11 e 76 nos, os resultados evidenciaram que 

a homogeneidade da coloração da pele facial feminina, induzida pela distribuição de 

melanina e hemoglobina, influencia na percepção de idade, aparência física atraente, 

estado de saúde e juventude.

                 J. Am Acad Dermatol. 2007 Dec;57(6):977-84. Epub 2007 Aug 23.

Outro estudo publicado recentemente no renomado periódico Journal of Cosmetic 

Dermatology, mostrou que as condições de visibilidade da pele feminina são um dos 

aspectos que influencia a atração física. Segundo o estudo, as pessoas são sensíveis a 

variações na distribuição de cor na pele, e essas variações afetam a percepção visual 

relativo à atração, saúde e idade.

        J. Cosmet Dermatol. 2008 Jun;7(2):155-61.

Através dessas comprovações científicas e com o embasamento das propriedades 

clareadoras da semente da jaca, a empresa francesa Lucas Meyer desenvolveu 

Whitessence®, um ativo 100% natural, hidroquinona-free, com eficácia despigmentante 

em apenas 2 meses e com mecanismo de ação diferenciado.

Whitessence® é um clareador sem medo do sol, que promove eficácia mesmo em contanto 

com a radiação solar.
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Inibição da Transferência de Melanina para os Queratinócitos

A coloração da pele é o resultado da produção e distribuição de melanina na epiderme. 

A melanina é sintetizada pelos melanócitos, os quais são células dentríticas localizadas na 

camada basal da epiderme. Os pigmentos são produzidos em vesículas especializadas 

chamadas melanossomas. Estes pigmentos, denominados melanina, são transportados 

através dos dentritos com o objetivo de serem transferidos para os queratinócitos por 

fagocitose. Uma vez inseridos nos queratinócitos, a melanina tem a função de revestir o 

núcleos dessas células, promovendo a coloração da pele.

Mecanismo de Ação Diferenciado de Whitessence®
•	 Inibição da fagocitose dos melanossomas;

•	 Inibição da transferência de melanina para os queratinócitos.

Whitessence® inibe a fagocitose no melanossomo, diminuindo a transferência de melanina para os 
queratinócitos, promovendo dessa forma, o clareamento da pele. 

WHITESSENCE®
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Inibição da Fagocitose dos Melanossomas de 
Modo Dose- Dependente 

Eficácia Comprovada de Whitessence®

Eficácia in vitro
Inibição da Fagocitose dos Melanossomas com Efeito Dose-Dependente

A avaliação in vitro foi realizada com co-culturas de melanócitos/queratinócitos humanos 

negróides. Os resultados foram expressos como a porcentagem de variação versus o 

controle não-tratado, após 24 horas de incubação das células. A eficácia do Whitessence® 

para inibir a fagocitose foi avaliada utilizando o método fluorescente para mimetizar os 

melanossomas.

Resultados

Whitessence® inibiu a fagocitose dos melanossomas em mais de 25%, de modo dose-

dependente, promovendo o clareamento da pele e a uniformização da coloração.

Eficácia in vivo
Whitessence® promove 81% de Despigmentação em Apenas 3 Meses

Foi avaliada, em um estudo in vivo, a ação clareadora de Whitessence® a 2% em 21 

mulheres asiáticas, com idade entre 35 a 60 anos, após 2 e 3 meses de aplicação, 2 

vezes ao dia na face. Cada voluntária realizou seu próprio controle.
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Os parâmetros avaliados forma:

•	 Âmgulo tipológico individual (ITA°)

•	 Luminosidade(L*)

Resultados

Auto-avaliação das Voluntárias

Após 3 meses de aplicação de Whitessence® a 2%, 2 vezes ao dia na face, as voluntárias 

ficaram satisfeitas com os resultados:

•	 81% de clareamento cutâneo;

•	 90,5% de diminuição da intensidade das áreas pigmentadas;

•	 76,2% de redução na irregularidade da hiperpigmentação;

Avaliação por Cromametria

•	 Após 2 meses de tratamento, observou-se um aumento significativo no ITA° (+14,5%) 

e na L* (+2,5%), ambos valores estão correlacionados com a diminuição da 

hiperpigmentação cutânea.

•	 Após 3 meses, os resultados foram mais satisfatórios, +15,2% e +2,8% 

respectivamente.

2 meses 3 meses

ITA° +15,2%+14,5%

L* +2,8%+2,5%

Resultados Satisfatórios de Whitessence® no Clareamento da Pele 
e na Uniformização da Coloração
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Whitessence® Promove Redução da Hiperpigmentação Após 2 Meses

Ângulo tipológico individual (ITA°): caracteriza a cor da pele. Luminosidade (L*): relacionado com o brilho 
relativo da pele desde a escuridão total (L*=0) até o branco absoluto (L*=100). 

Conclusão

Whitessence® é uma inovação para o clareamento da pele por ser um ativo 100% natural 

e livre para uso a qualquer hora do dia. Além disso, os estudos de eficácia compravam 

sua ação e a satisfação dos voluntários, com uma pele mais clara e luminosa.

Vantagens de Whitessence®

•	 Hidroquinona-free;

•	 Ativo 100% natural;

•	 inibição da fagositose dos melanossomas;

•	 Clareamento da pele em apenas 2 meses.
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Especificações Farmacotécnicas

Artocarpus Heterophyllus Seed Extract, Maltodestrin, Disodium 

Phosphate and Soium Phosphate.

Pó bege a marrom.

6 a 8

Adicionar abaixo de 40°. Compatível com eletrólitos.

INCI Name

APARÊNCIA

pH ÓTIMO

FORMULAÇÃO

DOSAGEM

APLICAÇÃO

INDICAÇÃO

1 a 3%

Produtos clareadores e antimanchas.

Regiões hiperpigmentadas.
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