






INN Composto clareador
BioBlanc ................................................................ 100 mg

Cerasomosides ........................................................ 20 mg

LumineCense INN ................................................ 100 mg

Posologia: Tratamento para 30 dias.  
Ingerir 1 cápsulas ao dia.

Complexo de luxo clareador
BioBlanc ................................................................ 200 mg

Cerasomosides ........................................................ 20 mg

Santé Beauté ......................................................... 100 mg

Posologia: Tratamento para 30 dias.  
Ingerir 1 cápsula ao dia.

Propriedades dos ativos no  
tratamento oral do melasma:

Bioblanc (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert France): 
atua na inibição do alfa-MSH, inibe a tirosinase, atua como antiinfla-
matório, inibe a melanogênese nos melanócitos via sinalização do 
NF-kB e é eficaz no tratamento de melasmas e manchas. Bioblanc 
inibe a expressão de óxido nítrico-sintase (iNOS) que é elevada em 
lesões de melasma por meio da inibição da via de Akt/NF-kappaB, 
indicando que a produção de óxido nítrico desempenha um papel 
importante no mecanismo de hiperpigmentação do melasma fa-
cial. Pode ser utilizado por grávidas e lactantes.



Cerasomosides (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): potencializa em até 10 vezes a ação dos demais compo-
nentes. Cerasomosides apresenta elevada atividade antioxidante e 
inibe em 31,8% o estresse oxidativo na patogênese do melasma.

LumineCense INN: Vitamina C enzimática associada à acetil glu-
cosamina, peptídeos de colágeno e ácido hialurônico. Inibe em 
20% as manchas causadas e potencializadas pela radiação UVA e 
UVB. N-acetil glucosamina inibe a tirosinase e é eficaz no tratamen-
to de manchas de peles negras. O complexo LumineneCense INN 
combate o envelhecimento cutâneo com base na inibição da infla-
mação, estimulo de fibroblastos e colágeno.

Santé Beauté: complexo clareador rico em trans-resveratrol e fi-
toquímicos das uvas Chardonnay e Pinot Noir. Inibe o hormônio 
MSH(hormônio estimulante de melanócitos), estimulando a sín-
tese de melanina pelos melanócitos. Apresenta elevada atividade 
antioxidante com valor ORAC de 20000.

OUT Creme clareador 
intergaláctico
Moleculare  ............................................................. 0,50%

BioBlanc  ................................................................. 0,50%

LumineCense  ....................................................... 10,00%

B.Franc. Miss Dior (inspiration)  ....................... 2,00%

Serum fluído sem silicone  .............................  q.s.p 30g

Aplicar dia e noite. Durante o dia após higienização da 
face e esperar 15 minutos para proceder com a aplicação 
do filtro solar. Durante a noite aplicar após higienização.



Creme clareador de luxo
Acnulight ............................................... 0,50%

Moleculare ............................................ 1,00%

LumineCense ...................................20,00%

Cerasomosides ....................................... 0,50%

Serum fluído sem silicones .................. q.s.p 30g

Aplicar dia e noite. Durante o dia após higienização da 
face e esperar 15 minutos para proceder com a aplicação 
do filtro solar. Durante a noite aplicar após higienização.

Elixir clareador V.I.P
Moleculare  ............................................................. 1,00%

LumineCense  ................................................  q.s.p 10 ml

Recomendado também para microagulhamentos, peelings 
e drug delivery. Aplicar 3 vezes por semana de forma 
intercalada como anti-aging de rotina.

Propriedades dos ativos no  
tratamento tópico do melasma:

Bioblanc (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert Fran-
ce): atua na inibição do alfa-MSH, inibe a tirosinase, atua como 
antiinflamatório, inibe a melanogênese nos melanócitos via sina-
lização do NF- kB e é eficaz no tratamento de melasmas e man-
chas. BioBlanc é 10 vezes mais eficaz que o ácido kójico como 



despigmentante de acordo com estudos realizados em células 
de melanócitos humanos.

Cerasomosides (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): atua na síntese do TIMP1 (Tissue Inhibitor Metallopro-
teinase-1) e dessa forma é capaz de inibir em 31,8% a ação das 
metaloproteinases, preservando a integridade do colágeno. Ce-
rasomosides apresenta elevada atividade antioxidante e inibe em 
31,8% o estresse oxidativo na patogênese do melasma.

LumineCense: Melhor vitamina C do mundo, com a maior 
concentração disponível de ácido ascórbico 48%. É não iônica e 
anfifilica, dessa forma é 100% biodisponível e não interage com 
os demais componentes da formulação. LumineCense apresen-
ta elevada atividade antioxidante, inibe os danos causados pela 
radiação UVA e UVB e apresenta potente atividade antioxidan-
te para melasma e pode ser incorporado em peelings. Intera-
ge com os íons de cobre no sítio ativo da tirosinase, resuzindo 
dopaquinona e bloqueando dihydrichinindol-Oxidação de ácido 
2-carboxilo.

Acnulight(ativo vegan/ certificado cosmos Ecocert): Pee-
ling enzimático extraído do mangoosteen, promove renovação 
celular, atua comoantiinflamatório e inibidor da tirosinase. Atua 
no melasma e em manchas causadas pela Acne.

Moleculare: Ativo descoberto pela Nasa, atualmente o mais 
potente inibidor de manchas causadas pelo sol, o maior aliado 
no combate ao efeito “rebot” das manchas. Atua promovendo 
a varredura dos radicais livres da epiderme e derme, por isso é 
conhecido também como radical esponja. O seu mecanismo de 
ação é complementado pela forte inibição da tirosinase ocasio-
nada pelo ativo.

Biopérolas francesas: fragrâncias naturais e hipoalergênicas 
microencapsuladas oriundas da Provance.





INN Vegan compound
DNA Ecopur ................................................  25 mg

Cerasomosides  ...........................................  80 mg

Posologia: 60 cápsulas. Tratamento para 30 dias. Ingerir 

duas cápsulas ao dia (após o café da manhã e após o jantar).

Associar ao óleo de borragem
Óleo de borragem  .................................... 500 mg

Posologia: Tratamento para 30 dias.  
Ingerir 1 cápsula ao dia.

Propriedades dos ativos no tratamento 
oral da dermatite atópica:

Cerasomosides (ativo vegan/certificado cosmos Eco-
cert France): cerasomosides é oriundo do trigo das regiões 
de Picardie/Champagne e Ardenne na França. O ativo é 100% 
natural rico em fitoquímicos elevados do trigo e é livre de 
glúten. Estudos científicos apontam uma deficiência de cera-
midas nos indivíduos com dermatite atópica, cerasomosides 
estimula síntese de lipídeos complexos nos tecidos intesti-
nais, melhorando o trânsito fecal e estimulando o aumento 
dos níveis séricos de ceramidas. Cerasomosides inibe em 
80% a ação da enzima leucócito elastase responsável pela in-
flamação. Cerasomosides rehidrata a pele em apenas 15 dias. 
Estudos clínicos demonstraram que cerasomosides melho-
rou a defesa e hidratação de peles com dermatite atópica, 
minimizando inclusive as reações alérgicas e inflamatórias.



OUT Antiinflamatório vegan for face
Rutina  ............................................................. 0,50%

Cerasomosides  ............................................... 2,00%

DNA Ecopur  ................................................... 2,00%

Acnulight  ......................................................... 0,50%

Creme Hipoalergênico vegetal................ q.s.p 30g

Aplicar dia e noite. Durante o dia e noite após 
higienização da face.

Antiinflamatório vegan for body
Óleo de Prímula ..............................................3,00%

Cerasomosides .................................................6,00%

Creme hipoalergênico vegetal .................. q.s.p 60g

Aplicar após o banho e reaplicar ao longo do dia nas 
áreas afetadas.

Propriedades dos ativos no tratamento 
tópico da dermatite atópica:

Cerasomosides(ativo vegan/certificado cosmos Eco-
cert France): Cerasomosides é oriundo do trigo das regiões 
de Picardie/Champagne e Ardenne na França. O ativo é 100% 
natural rico em fitoquímicos elevados do trigo e é livre de 
glúten. Cerasomosides inibe em 80% a ação da enzima leu-
cócito elastase responsável pela inflamação. Cerasomosides 



rehidrata a pele em apenas 15 dias. Cerasomosides aumen-
ta a perfomance de hidratação da pele, aumenta a função 
barreira da epiderme, minimiza a irriitação, atua como um 
potente antiinflamatório, regenerador e hidratante.

DNA Ecopur (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): nucleotídeos do trigo que equilibram a imunidade 
da pele. DNA atua na modulação inflamatória da dermatite 
atópica através da inibição da IL-4 melhorando a qualidade 
de vida dos pacientes. DNA Ecopur aumenta a produção de 
elastina, dessa forma o paciente atópico apresentará uma 
pele mais hidratada e firme.

Acnulight (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): Acnulight é uma composição de xanthones (gru-
pamento fitoquímico abundante no Mangosteen). Acnulight 
inibe em 94,59% a síntese de TNF-alfa, inibindo a inflamação 
de forma assertiva e eficaz.





INN Vegan Therapy INN
Santé Beauté  ..............................................  75 mg

Rutina  .........................................................  50 mg

Curcuma  ....................................................  75 mg

Cerasomosides  ...........................................  20 mg

LumineCense INN ....................................  100 mg

Posologia: 60 cápsulas. Tratamento para 30 dias. 
Ingerir duas cápsulas ao dia (após o café da manhã e 
após o jantar).

Propriedades dos ativos no  
tratamento oral da Rosácea:

Santé Beauté (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): os polifenóis de Santé Beauté concentrados em trans-
-resveratrol atuam na inibição da inflamação, inibem a liberação 
de radicais livres, inibem o edema e vermelhidão. Santé Beauté 
reforça o tecido conjuntivo e pode reduzir reações alérgicas.

Cerasomosides (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): atua na reparação de barreira auxilia os mecanismos 
inerentes ao auto-reparo do estrato córneo a reparação da bar-
reira de permeabilidade por sustentar o teor de água necessário 
para manter a função enzimática do estrato córneo. Melhora o 
eritema, “flush”, ressecamento e inflamação crônica.

LumineCense INN: LumineCense INN atua como anti-histamí-
nico (antialérgico). Estudo relata que LumineCense INN ajudou 
a reduzir os sintomas de eczema e inflamação.



OUT Vegan Therapy OUT
LumineCense  .............................................. 5,00%

Cerasomosides  ............................................ 4,00%

Alfa Bisabolol  .............................................. 2,00%

Absollue Plénitude  ..................................... 3,00%

DNA Ecopur  ................................................ 2,00%

Creme hipoalergênico  .........................  q.s.p 30 g

Aplicar na face e reaplicar mais uma camada nas 
áreas afetadas após higienização. Utilizar duas vezes 
ao dia (manhã e noite).

Propriedades dos ativos no  
tratamento tópico da Rosácea:

Cerasomosides (ativo vegan/certificado cosmos Eco-
cert France): a combinação das terapias oral e tópica 100% 
natural potencializa os resultados e diminui o uso de anti-
-histamínicos corticóides. Cerasomosides aumenta a emoli-
ência e umectância das formulações. Aumenta a hidratação 
do estrato córneo e promove o reabastecimento das bica-
madas lipídicas do estrato córneo (ceramidas, ácidos graxos 
essenciais).

DNA Ecopur (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): nucleotídeos do trigo que equilibram a imunidade 
da pele. DNA atua na modulação inflamatória da dermatite 
atópica através da inibição da IL-4 melhorando a qualidade 
de vida dos pacientes. DNA Ecopur aumenta a produção de 



elastina, dessa forma o paciente atópico apresentará uma 
pele mais hidratada e firme.

Acnulight (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): Acnulight é uma composição de xanthones (gru-
pamento fitoquímico abundante no Mangosteen). Acnulight 
inibe em 94,59% a síntese de TNF-alfa, inibindo a inflamação 
de forma assertiva e eficaz.

Absollue Plénitude (ativo vegan/certificado cosmos 
Ecocert France): Absollue faz parte da smart skin care te-
chnology da Biodiversité. Esse ativo reconhece as necessida-
des de reparo da pele à nível molecular. Absollue aumenta a 
síntese de aquaporinas em 80% melhorando a hidratação da 
pele e promove long lasting.





INN Future solution INN
Cerasomosides  ...........................................  15 mg

LumineCense INN ......................................  75 mg

Bioblanc  .....................................................  75 mg

Santé Beauté  ..............................................  50 mg

Silício orgânico  .......................................  100 mg

60 cápsulas ingerir 2 vezes ao dia. Após o café da 
manhã e após o jantar.

Propriedades dos ativos  
no tratamento oral das rugas:

Bioblanc (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert Fran-
ce): atua na inibição do alfa-MSH, inibe a tirosinase, atua como 
antiinflamatório, inibe a melanogênese nos melanócitos via sina-
lização do NF- kB e é eficaz no tratamento de melasmas e man-
chas. BioBlanc é 10 vezes mais eficaz que o ácido kójico como 
despigmentante de acordo com estudos realizados em células 
de melanócitos humanos. Bioblanc diminui o acúmulo de radi-
cais livres mitocondriais nos fibroblastos. Protege o DNA celular 
e inibe o fotoenvelhecimento provocado pelas radiações UVA e 
UVB. Deixa a pele mais lisa e uniforme.

Cerasomosides (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert 
France): atua potencializando a hidratação cutânea. Aumenta 
em 75% a elasticidade da pele e reduz a rugosidade em 49%.

LumineCense INN: Por conter vitamina C enzimática asso-
ciada a ácido hialurônico, acetil glucosamina e pepetídeos 
de colágeno, LumineCense INN promove o anabolismo da 



matriz extracelular, estimula produção de fibroblastos e colá-
geno. Minimiza o tamnho dos poros dilatados que conforme 
a idade aumenta os poros aumentam. Inibe a glicação. De-
sempenha papel crucial na barreira da pele, a elasticidade e 
hidratação. Inibe em 45% o aspecto das rugas de expressão.

Santé Beauté (ativo vegan/certificado cosmos Ecocert): 
aumenta a longevidade celular, inibe o estresse oxidativo, age 
no DNA da célulaa, ajudando a combater o envelhecimento 
biológico, reparando seus efeitos visíveis, como rugas, perda 
de firmeza e densidade.

OUT Future solution OUT
Kawaii Kirei  ................................................ 1,00%

LumineCense  ............................................ 15,00%

Moleculare  .................................................. 0,50%

Absollue Plénitude  ..................................... 3,00%

Vegelight  ....................................................... 5,00%

Biopérolas francesas La vie Est Belle 
(inspiration) ................................................... 2,00%

Creme vegetal q.s.p  ....................................... 30 g

Aplicar na face após higienização antes de dormir.

Future Solution for EYES
LumineCense  ................................................. 20%

BioBlanc  ...................................................... 0,50%



Cerasomosides  ............................................ 2,00%

Vegelight  ....................................................... 3,00%

Biopérolas francesas Lavanda  
(inspiration)  ............................................... 2,00%

Aplicar ao redor dos olhos à noite após higienização.

Propriedades dos ativos no  
tratamento tópico das rugas:

Kawaii Kirei: é o segredo da longevidade da pele japonesa. 
Esse ativo que aumenta os níveis de glutationa intracelular. A 
glutationa é um dos maiores precursores da longevidade celular. 
Kawaii Kirei atua inibindo a maior responsável pela inativação da 
glutationa. Como contrapartida além dos níveis de glutationa, es-
timula a síntese de colágeno, fibroblastos, ativa genes e enzimas 
responsáveis pela longevidade da pele.

Absollue Plénitude(ativo vegan/certificado cosmos Eco-
cert France): atua potencializando a proliferação de fibroblas-
tos e a síntese colágeno em 130%. Aumenta a elasticidade e ativa 
genes responsáveis pela juventude da pele de acordo com as 
necessidades da pele, devido a smart skincare technology. Ativa 
a expressão de aquaporinas em 70%.

LumineCense: Vitamina C não iônica, hidratante, umectante e 
despigmentante. A aplicação tópica de LumineCense aumenta 
em 25 vezes a sua concentração na pele. LumineCense aumen-
ta a síntese de colágeno na pele minimizando rugas e linhas de 
expressão.

Vegelight(ativo vegan/certificado cosmos Ecocert): alcano 
do coco da Polinésia Francesa, atua como modificador de senso-
rial presente nas principais formulações de players como Dior, 
Chanel, Clarins entre outras marcas.





INN Beauty in minutes
Cerasomosides  ..............................................  10 mg

LumineCense INN  .......................................  150 mg

Bioblanc  ......................................................  150 mg

60 cápsulas ingerir 2 vezes ao dia.  
Após o café da manhã e após o jantar.

Propriedades dos ativos  
no tratamento oral da acne:

Cerasomosides: inibe a inflamação causada pela acne.

LumineCense INN: promove o fechamento do poro em 42% 
e inibe a inflamação causada pela acne. Atua inibindo o estres-
se oxidativo causado pelo desequilíbrio da pele acneíca. Lumi-
neCense INN ainda é capaz de suprimir a secreção de lipídeos 
na pele de acordo com estudos clínicos.

BioBlanc: Promove renovação celular, modulando a taxa de 
renovação celular, normalizando a descamação da pele. Atua 
como protetor cutâneo e regulador da proliferação celular.

OUT Beauty in Minutes for Acne 
No Acne, No Pore
Minimizing  ................................................... 13,50%

LumineCense  ................................................ 10,00%

Acnulight  ......................................................... 1,00%



Biopérolas francesas Lavanda  .................... 1,00%

Serum sem silicone q.s.p  .................................. 30 g

Aplicar na face após higienização antes de dormir.

Propriedades dos ativos no  
tratamento tópico da acne

Minimizing (ativo vegan): blend de extratos coreanos que 
controlam e inibem a oleosidade da pele instantaneamente. 
Minimizing diminui o tamanho do poro em 83,50% e remove 
em 75% cravos brancos e negros.

LumineCense: Atua inibindo o estresse oxidativo causado 
pelo desequilíbrio da pele acneíca e clareia manchas causadas 
pela Acne.

Acnulight (ativo vegan/certificado Cosmos Ecocert Fran-
ce): Apresenta potente atividade antioxidante, inibe a ação de 
citoquinas inflamatórias, atua na inibição da P. Acnes. Acnulight 
atua inibindo as manchas causadas pela acne e proporciona 
alivio a inflamação. Reduz o acúmulo de bactérias na acne.





contato@biodiversite.com.br
Tel: (43) 3029-0888


