
Oli-OlaTM

O Autêntico Peeling em Cápsulas®

Ativo natural e orgânico que contribui para a uniformização da 
pele, renovação celular e produção de colágeno e elastina

Nome Científico
Olea europaea fruit extract

Dose usual
• Ação Peeling: 300 mg/dia.
• Associado a outros ativos: 150 a 300 mg/dia.

Atributos do produto
• Ativo natural extraído da oliveira.
• Possui certificação ECOCERT.
• Ajuda a promover ação mimética ao peeling 

tradicional, sem causar desconfortos e irritação 
cutânea.

• Nutricosmético com várias ações benéficas à 
pele: uniformidade, redensificação, iluminação, 
maciez e suavidade.

• Colabora para estimular a produção de colágeno 
e elastina  por aumentar o tempo de vida dos 
fibroblastos.

• Contribui para estimular a renovação celular e 
modula a taxa de crescimento e apoptose de 
queratinócitos.

• Auxilia na diminuição dos efeitos deletérios 
causados pela radiação ultravioleta.

• Pode ser utilizado em todos os fototipos 
cutâneos e associado a peelings químicos.

• Indicado também para pele acneica por 
ajudar a diminuir a hiperqueratinização e 
hiperpigmentação pós-inflamatória.

• Auxilia na diminuição da inflamação ocasionada 
por procedimentos estéticos.

Ação Complementar
• Potente e comprovada ação cardioprotetora, 

auxiliando na redução do colesterol total, LDL e 
triglicerídeos e no aumento do HDL.

A capacidade antioxidante de compostos fenólicos é amplamente conhecida, assim como os 
benefícios relacionados à saúde e bem-estar. Especificamente nos derivados de oliva, a atividade 
antioxidante do hidroxitirosol é uma das mais altas entre os polifenóis, superando até mesmo os 
efeitos das vitaminas C e E.

Oli-Ola™ é um extrato 100% natural, extraído exclusivamente do fruto da oliveira, padronizado 
em 3% hidroxitirosol e com certificado ECOCERT.

Sua produção ocorre na Tunísia, região sul do Mediterrâneo, e a composição quantitativa de hi-
droxitirosol na oliva é resultado de uma complexa interação entre diversos fatores, como o clima, 
grau de maturação do fruto, cultivo e secagem da planta. Além disso, o processo de obtenção 
e extração do Oli-OlaTM realizado pela Nexira é feito de modo sustentável e diferenciado, que 
garantem a qualidade do ativo.

EFICÁCIA DO OLI-OLA™
Potente ação antioxidante que auxilia na diminuição da hiperpigmentação e pro-
move uniformidade do tom da pele
De acordo com Rendon et al., 2010; Handog et al., 2009; Guaratini et al., 2007, os antioxidantes:

• Diminuem e retardam as reações oxidativas da melanogênese;
• Diminuem os efeitos deletérios da radiação ultravioleta sobre a pele, prevenindo a 

hiperpigmentação cutânea, pois reduzem as reações oxidativas necessárias para a formação 
do pigmento.

ANTES DEPOIS



Estímulo da renovação celular e modulação da apoptose de 
queratinócitos
O óxido nítrico (NO) modula a síntese de genes envolvidos na diferenciação 
de queratinócitos (Gallala et al., 2004). O hidroxitirosol (Zrelli et al., 2011e 
Rafehi et al., 2012):

• Aumenta a síntese de NO, modulando à renovação celular e, 
consequentemente, normalizando a descamação cutânea.

• Diminui viabilidade celular e induz a apoptose de maneira dose-
dependente em queratinócitos anormais ou disfuncionais.

• Promove aumento da expressão de RNAm relacionados à heme-
oxigenase-1 e glutationa peroxidase, regulador da proliferação celular 
dos queratinócitos.

Proteção contra a radiação ultravioleta
• Radiação ultravioleta (UVA) induz graves danos na pele através da 

geração de espécies reativas de oxigênio e a diminuição dos sistemas 
antioxidantes endógenos.

• Hidroxitirosol atua como efeito protetor no estresse oxidativo, 
contribuindo para a diminição da inflamação, através da supressão 
da COX-2 e iNOS (Rafehi et al., 2012; D’Angelo et al., 2005).

Estímulo da síntese de colágeno e elastina e modulação da 
expressão gênica de fibroblastos
Sarsour et al. (2012) e Braam et al. (2006) demostraram em estudo que o 
hidroxitirosol:

Sugestões de  
Fórmulas
uso IN e OUT

Proteção contra a radiação UVA e UVB, ação antioxidante e uniformizante
Topicaroteno..........................................................................................................................................................................................................2%
HydrOlive+................................................................................................................................................................................................................1%
Alfa-Arbutin..............................................................................................................................................................................................................2%
Fluído FPS 30 com Nikkomulese 41® qsp..................................................................................................................................................................30 g

                                          Aplicar na face pela manhã e reaplicar 2 a 3 vezes ao dia.
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Peeling em Cápsulas

Renovação celular, autopreenchimento 
cutâneo e uniformização da pele
Oli-Ola™.................................................300 mg
Vitamina C.................................................200 mg
Cartidyss®.................................................200 mg

Administrar uma cápsula ao dia.

Coadjuvante para pele acneica
Oli-Ola™..................................300 mg
Vitamina C..................................120 mg
Zinco quelado...............................20 mg
Vitamina A acetado....................10000 UI

Administrar uma cápsula ao dia.

Rejuvenescimento Global

Ação potencializada para minimizar as 
rugas e favorecer a uniformização
da pele
Oli-Ola™.................................................200 mg
Nutricolin®.................................................200 mg
Vitamina C.................................................120 mg

Administrar uma dose ao dia.
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Produzido
na França

Desenvolvido por
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Exclusividade


