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Uma nova opção para
moldar sua pele

POPPY SE



Aspectos de formulação

Composição: 10% de extrato de semente de papoula puro em triglicérides caprílico / cáprico

Aparência: Líquido oleoso amarelado

Odor: Característico

Manuseio:
- Óleo solúvel: incorporação direta na fase oleosa
- Estabilidade térmica: mín. 3h a 80°C
- pH recomendado: neutro ou ligeiramente ácido

Nível de utilização recomendada: 1.0 % (= 0.1 % extrato puro)

Compatível com outros ingredientes ativos, por exemplo: portfólio RonaCare e outras 
matérias-primas cosméticas.

RonaCare® Poppy SE 
Ingrediente
firmador natural

Anti-celulite

Indicado para pele sensível

Enriquece produtos
contendo cafeína

Promove emagrecimento
através de diferentes
processos impactantes

Uma nova opção para moldar sua pele

Perfil do produto

Eficácia Comprovada 

• Um extrato natural com base em processamento de CO2 supercrítico - aspectos sustentáveis
• Livre de pesticidas: de acordo com a UE e os EUA PhEur, 400 pesticidas analisados
• Livre de transgênicos
• Selo ecológico: aprovado Ecocert
• Livre de alérgenos: 26 alérgenos analisados
• Avaliação toxicológica disponível
• Livre de alcalóides (não há alcalóides detectáveis que poderiam estar presentes nesta espécie de flor de papoula)

Devido à sua atividade lipolítica, RonaCare® Poppy SE oferece uma opção natural para
melhorar a morfologia de sua pele e reduzir a aparência de “casca de laranja”.
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Método utilizado Propriedades

in vitro
Atividade da G3PDH
(ingrediente ativo) 

• Inibição da G3PDH
   - Redução da atividade da G3PDH em até 40 % 
• Prevenção da lipogênese

ex vivo  
Liberação de ácidos graxos
(ingrediente ativo)

• Aumenta a liberação de ácidos graxos livres em até 85%
• Demonstra uma clara ativação da lipólise

in vivo 
Impacto na celulite, 
morfologia da pele

 • Melhora das condições da celulite pode ser observada 
   - Clara linearização da interface dermo-hipodérmica 
   - Impacto positivo no micro-fluxo sanguíneo da pele

ex vivo 
Mudança no tamanho
dos adipócitos
(produto de mercado)

• Tamanho dos adipócitos pode ser modificado
   - Quantidade de adipócitos grandes reduzida em 15%
   - Quantidade de pequenos adipócitos aumentou 16%
   - Demonstra uma clara ativação da lipólise

Atividade lipolítica 

Melhorias estatisticamente 
significativas em todos os 
parâmetros após 4 e 8 semanas. 
(todos p <0,05):
Diminuição da deformação máx.R0 
Aumento de elasticidade geral R2 
Diminuição do coef. visco elástico 
R6.

Melhorias estatisticamente 
significativas em ambos os 
parâmetros foram detectadas após 
4 e 8 semanas (todos com p <0,01):
Diminuição da rugosidade média Ra 
Diminuição da rugosidade média 
máx. Rz

Antes 

Depois
8 semanas
de tratamento

Pele está visivelmente mais
suave e sulcos são menos visíveis
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