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     Descrição 

Complexo de Aloe vera enriquecido com Beta-glucan, é excelente para cicatrização e 

redução de linhas finas de expressão. 

 

 

 

Aloe Vera Enriquecido com Beta-Glucan 

 
 



 

 

 

     Propriedades 

Sabe-se, há muito tempo que a presença de polissacarídeos específicos contribuem 

para os efeitos benéficos do Aloe vera. Coincidentemente, é a mesma linha de atividade de 

derivados de leveduras como o zymosan, que contém mannans e glucans. O Biobetaloe 

combina as frações ativas de polissacarídeos de ambas as substâncias.  

O Aloe barbadensis Miller  é largamente utilizado em cosméticos e medicina herbal, 

para o tratamento de distúrbios tópicos. Aloe vera, tem sido estudado extensivamente em 

termos de composição e eficácia, e atualmente é certo que os benefícios do Aloe, não são 

devidos a um único componente, mas sim, da combinação de vários componentes. É apenas 

em meios aquosos que os benefícios totais do Aloe vera são obtidos. Os polissacarídeos 

baseados em manose presentes no Aloe vera são cruciais para sua atividade. 

Especialmente, os beta 1,4-mannans parcialmente acetilados, mostram alta afinidade 

por receptores específicos em macrófagos e fibroblastos. A estimulação destas células, não 

apenas causa um aumento na produção de colágeno e proteoglicanos, mas também aumenta 

a resposta imune. E, também, devido ao seu conteúdo de Ácido Salicílico, o Aloe pode inibir 

a formação de prostaglandinas e de tromboxana, por bloqueio da cadeia do Ácido 

Araquidônico.  

O Zimosan, tradicionalmente utilizado como adjuvante, é isolado da parede das 

células de leveduras (Sacharmyces cerevisae). Foram realizados estudos para determinar a 

composição deste material, que é composto de alfa-D-mannans e beta-D-glucans. Pesquisas 

indicam que as partículas de glucan acentuam a capacidade de reconhecimento de material 

estranho pelos macrófagos.  

Os beta 1,3-glucans (extrato de levedura), são atualmente utilizados em preparações 

tópicas para revitalizar a pele. Já foi demonstrado que os beta 1,3-glucans podem tornar a 

pele mais macia, reduzir a vermelhidão e minimizar o aparecimento de linhas finas. Este 

produto também aumenta significativamente a atividade dos macrófagos. A vantagem do 



 

 

beta 1,3-glucans produzido a partir de leveduras, sobre outros glucans, é a avidez com a qual 

eles se ligam aos receptores de glucan nos macrófagos.  

Pesquisas conduzidas no início da década de 90, demonstraram que a Aloe vera gel, 

poderia servir como um veículo. Estudos utilizando Aloe vera para realçar a liberação de 

acetato de hidrocortisona, prova claramente a eficácia de Aloe vera como veículo. Com base 

nestas pesquisas, nós combinamos os dois ativos e, o produto resultante, tem todos os 

benefícios dos componentes individuais, porém, com resultados potencializados. O 

Biobetaloe tem grande potencial para ativar os macrófagos. 

 

Composição do Biobetaloe 

Betaglucan 0,03 – 0,07% 

Solução de Extrato de Aloe vera 98,0 – 99,0% 

Phenonip 0,7 – 1,3% 

 

 

     Indicações 

 • O Biobetaloe é um produto de excelente potencial para 

cicatrização em produtos cosméticos, assim como prevenção para 

os sinais da idade, além de ser um excelente ativador do sistema 

imune para regeneração dos tecidos e ação anti-stress.  

 
 

     Concentração Recomendada 

Em geral, a concentração recomendada nas diversas 

formulações é de 1 – 5%. 
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