
Denição

A capacidade antioxidante de compostos 
fenólicos é amplamente conhecida, assim como 
os benefícios relacionados à saúde e bem-estar 
como um todo. Mais especicamente nos 
derivados de oliva, a atividade antioxidante do 
hidroxitirosol é uma das mais altas entre os 
polifenóis, sendo até mesmo mais elevada que 
das vitaminas C e E.
Oli-Ola é um extrato 100% natural de oliva 
produzido por agricultura orgânica na região sul 
do Mediterrâneo. Trata-se de um extrato do 
fruto da oliveira (oliva) padronizado em 3% hidroxitirosol, um polifenol com potente ação 
antioxidante.
Prova disso foi a publicação em 08 de abril de 2011 da Autoridade Europeia de Segurança 
Alimentar sobre os polifenóis de oliva, visando a alegação de saúde em primeiro lugar: 
"Concluiu-se que uma relação de causa e efeito foi estabelecida entre o consumo de 
polifenóis do óleo de oliva (padronizado pelo conteúdo de hidroxitirosol e seus derivados) que
promoveram a proteção das partículas de LDL do dano oxidativo."
Além da sua capacidade antioxidante, o Oli-Ola também é capaz de promover efeito peeling 
na pele, como os peelings químico e físico, segundo outros estudos.

Avaliação e Ecácia

1. Oli-Ola Protege Fibroblastos e Estimula Sua Duplicação (Mitose) Sarsour et al. (2012) 
demonstraram em um estudo ex vivo que hidroxitirosol (HT):
– Aumenta a vida cronológica de broblastos humanos normais;
– Melhora signicativamente o tempo de duplicação da população de células.

2. Peeling em Cápsula: Melhora a Elasticidade Cutânea e Reduz a Perda e as Alterações 
Funcionais da Elastina Dérmica Peelings superciais afetam a epiderme e a interface dermo-
epidérmica, diminuindo a adesão dos corneócitos e aumentando a elastina e o colágeno 
dérmicos.
Peelings superciais têm sido utilizados para normalizar a queratinização. Peeling 
superciais geram aumento da expressão gênica de ácido hialurônico, elastina e colágeno na
epiderme e na derme (Rendon et al., 2010).
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3. Oli-Ola Melhora a Expressão Gênica de Fibroblastos Envelhecidos 

Culturas de broblastos apresentam diferenças transcriptogênicas idade-dependentes, 
sendo que a expressão do gene é em parte determinada pelo estresse oxidativo (Braam et 
al., 2006).
De acordo com Braam et al. (2006) o tratamento antioxidante com hidroxitirosol (associado 
à vitamina E, quercetina, entre outros) modula a expressão gênica de broblastos alterada 
com a idade.
4. Peeling em Cápsula: Promove Diminuição da Hiperpigmentação Cutânea com melhora na 
uniformidade da tonalidade da pele .Pelo fato de os peelings químicos removerem a melanina 
e melhorarem o tônus e a textura da pele, eles são comumente usados no tratamento de 
discromias leves e hiperpigmentação pós-inamatória, além de ajudar na luminosidade 
cutânea (Rendon et al.,2010).

5. Oli-Ola é Antioxidante Redutor da Hiperpigmentação Cutânea. 
Dos compostos fenólicos predominantes no óleo de oliva, o hidroxitirosol é o composto 
antioxidante mais potente. Vários estudos têm demonstrado a capacidade antioxidante 
superior do hidroxitirosol sobre os antioxidantes da oliva e inclusive sobre as vitaminas C e E 
(la Fuente et al., 2004).
Recentemente, alguns estudos demonstraram que o uso de antioxidantes orais poderia 
diminuir os efeitos deletérios da radiação ultravioleta sobre a pele prevenindo a 
hiperpigmentação cutânea (Handog et al., 2009).

6. Peeling em Cápsula: Estimula a Renovação Celular e Modula a Taxa de Crescimento e 
Apoptose de Queratinócitos.
Peelings induzem ao aumento da expressão de marcadores de proliferação de 
queratinócitos e ao aumento da expressão de genes relacionados com a maior atividade dos
broblastos, contribuindo assim para a regeneração celular cutânea. De acordo com 
Rendon et al. (2010) essa intensa regeneração é muitas vezes observada na forma de 
descamação da pele.

7. Oli-Ola Promove Aumento da Descamação Cutânea
Hidroxitirosol é capaz de modular a taxa de renovação celular, normalizando a descamação 
da pele. Um estudo in vitro mostrou que o hidroxitirosol reduz a viabilidade celular e induz a
apoptose de maneira dose-dependente em queratinócitos anormais ou disfuncionais. 
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Interessantemente, o hidroxitirosol aumentou a expressão de RNAm relacionados à 
produção de enzimas antioxidantes, incluindo heme oxigenase-1 e glutationa peroxidase, 
em
queratinócitos normais, o que indicou o papel protetor cutâneo e regulador da proliferação 
celular do hidroxitirosol (Rafehi et al., 2012).

8. Proteção de colesterol LDL: uma potente e aprovada ecácia.
Oli-Ola, além de ajudar a impedir o estresse oxidativo e neutralizar radicais livres, estudos 
têm demonstrado outras não menos importantes atividades biológicas dessa substância, 
tais como ação antiagregante plaquetária, antioxidante de lipoproteínas LDL e inibidora das 
lipoxigenases (envolvidas no processo inamatório), e ainda a indução da apoptose células 
HL-60 e atividade antimicrobiana contra bactérias gram-negativas e grampositivas.
É considerado, portanto, um componente indispensável em uma dieta de hábitos saudáveis 
para evitar patologias de alta incidência na população atualmente, como doenças 
cardiovasculares e câncer.
Em 08 de abril de 2011 a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar emitiu o seguinte 
documento positivo, permitindo que a alegação de saúde em primeiro lugar para polifenóis 
de oliva, esta armação completa e qualica o Oli-Ola como um antioxidante aprovado para a
saúde do cardiovascular.

Indicações e aplicações

Oli-Ola é um alimento funcional que pode ser utilizado para a suplementação alimentar. 
Algumas das principais ações: antioxidante, regulador de colesterol, anti-hipertensivo, 
anti-inamatório, anti-carcinogênico (anti-câncer), combate o envelhecimento cronológico 
e o fotoenvelhecimento, reforço ao sistema imunológico.
Oli-Ola é indicado também para promover a ação de peeling na pele devido a estimulação da 
produção de colágeno e aumento do tempo de vida útil dos broblastos; melhora a 
elasticidade cutânea, reduz a perda e as alterações funcionais da elastina dérmica; 
promove diminuição da hiperpigmentação tornando a tonalidade da pele mais uniforme; 
estimula a renovação celular e modula a taxa de crescimento e apoptose de queratinócitos.
Os benefícios do Oli-Ola frente aos outros procedimentos de peeling químicos e físicos são: 
não causar desconfortos cutâneos, apresentar boa adesão ao tratamento e podendo ser 
usado em todos os fototipos cutâneos, e por ser um produto higroscópico, deve ser 
armazenado em recipiente fechado, livre de luz e umidade.

Concentração de uso e recomendações farmacotécnicas

A concentração de uso como Peeling em cápsulas é de 300mg ao dia e como ação 
Antioxidante é de 150 a 300mg ao dia.
Oli-Ola pode ser incorporado em cápsulas, shakes, saches e por ser um produto 
higroscópico, deve ser armazenado em recipiente fechado, livre de umidade e calor. Oli-Ola 



possui certicado orgânico e é livre de solventes.

Não é necessário fazer fator de correção.

Aspecto: 
- pó no;
- Coloração: violeta;
- Odor: característico;
- Densidade: não menos que 0,2g/mL.
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