


A Taurina é o ingrediente estrela de uma famosa bebida energética, 
e está gradualmente conquistando os segmentos de saúde e beleza. 
Além de sua propriedade energizante, esse aminoácido atípico é 
uma excelente molécula antienvelhecimento.

De acordo com uma pesquisa realizada na Inglaterra, 40% dos entre-
vistados estariam interessados e entusiasmados com a perspectiva 
de usar taurina em produtos de beleza com propriedades energizan-
tes e capazes de revitalizar sua pele.

A taurina é um aminoácido proveniente, sobretudo, dos mamíferos. 
Os músculos cardiacos são reforçados na presença da taurina, levan-
do a um melhor funcionamento geral. Este efeito também é obser-
vado nos músculos esqueléticos, além de melhorar a capacidade de 
desempenho de exercícios fisícos.

No reino vegetal, apenas algumas algas vermelhas sintetizam a tauri-
na, que age como um osmoprotetor e auxilia na transferência de 
cálcio. Isso explica a alta concentração de taurina encontrada nas 
algas calcificadas ������������. Ao trabalhar numa cultura específica 
de ������������, a Codif desenvolveu o primeiro ingrediente ativo ba-
seado na Taurina Vegetal: EARLY BOOST.

Early Boost combina o extrato de ������������ (cultivada em fotobior-
reator) rico em taurina vegetal para energizar as células da pele com 
uma oligofurcelarana com propriedades protetoras e hidratantes ins-
tantâneas, obtida através da tecnologia patenteada HTAC (hidroter-
mólise acelerada por CO2 supercrítico) que despolimeriza moléculas 
naturais sem usar solventes ou enzimas e não gera resíduos.

Propriedades



Early Boost é a nova promessa cosmética (energizante + ação antien-
velhecimento) com ação imediata e a longo prazo.

Foram realizados testes in vitro utilizando fibroblastos dérmicos hu-
manos de doadores de 30 anos de idade tratados com Early boost 
durante 48 horas para verificar a ação estimuladora na atividade mi-
tocondrial e durante 4 horas para verificar a ação estimuladora na 
síntese de ATP.

Teste In Vitro

Como Funciona?

Confere energia às células da pele
Atividade mitocondrial síntese de ATP

Preserva o portencial juvenil
Oxidação - Poluição - Proteção

Retarda os primeiros
sinais de envelhecimento
Oxidação - Poluição - Proteção

These apples demonstrate how oxidative stress
breaks down your cells, causing premature aging
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Ação imediata

1.   Early Boost confere energia às células da pele.

Ação ao longo prazo

14
dias Restauração da Pele

Alisamento de Rugas28
dias

Hidratação Rápida02
Horas

Antifadiga24
Horas



Nas células, a atividade mitocondrial consiste em transformar açúca-
res, ácidos graxos ou aminoácidos em moléculas energéticas: ATP.

A medição da atividade mitocondrial foi realizada por redução do 
MTT. Conforme gráfico abaixo, ao tratar fibroblastos dérmicos com 
0,15% de Early boost, por 48 horas a variação de atividade mitocon-
drial teve um aumento de 24%.

Estimulando a atividade mitocondrial, Early Boost aumenta a síntese 
de ATP. Conforme gráfico abaixo ao tratar fibroblastos dérmicos com 
0,15% de Early boost, por 4 horas a síntese de ATP teve um aumento 
de 50%. A medição foi realizada por medição da síntese de ATP utili-
zando o kit Mito Tox.

1.2.    Ação estimuladora na síntese de ATP

1.1.    Ação estimuladora na atividade mitocondrial
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Nas células, a atividade mitocondrial
consiste em transformar açucares,
ácidos gordos ou aminoácidos em
moléculas energéticas: ATP



2.1.    Proteção contra o estresse oxidativo

O estresse oxidativo é o principal fator envolvido no envelhecimento 
precoce. Gera radicais livres entre os mais agressivos: H202 (peróxido 
de hidrogênio).

Fibroblastos dérmicos humanos de doadores de 30 anos de idade 
foram tratados com H202 e Early boost durante 30 minutos. A medi-
ção da quantidade de radicais livres foi realizada utilizando sonda flu-
orescente.

Conforme gráfico abaixo, ao tratar os fibroblastos dérmicos com 
H202 e 0,1% de Early boost, a proteção contra o estresse oxidativo 
teve um aumento de 34%.

2.    Early Boost preserva o potencial juvenil
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As interações entre as células e a matriz de colágeno resultam na forma-

ção de um entrelaçamento mecânico que transmite a força de fibroblas-

tos para a sua matriz envolvente e induz a remodelação da matriz local 

para alcançar a homeostase (equilíbrio) tensional.

3.1.    Força de tração dos fibroblastos

3.    Early Boost retarda os primeiros sinais de
envelhecimento

2.2.    Proteção Contra A Desidratação Induzida Pela Poluição.

Amostras de pele humana de um doador de 34 anos de idade foram 
pré – tratada com Early Boost durante 30 minutos (aplicação tópica) e 
exposta a poluição gerada por escapamentos de automóveis duran-
te 5 horas.

A medição do nível de hidratação da pele, 1 hora após a exposição à 
poluição, foi realizada através de um Corneometro. Conforme gráfico 
abaixo, devido ao efeito de segunda pele protetora, oferecido pela oli-
gofurcelarana, 1,5 % de Early Boost confere 138% de proteção (hidra-
tação) para a pele que foi induzida a desidratação através da poluição 
gerada pelo escapamento do automóvel.



Early Boost age como um acelerador de fibroblastos. O protocolo foi exe-

cutado utilizando modelos 3D em rede de fibroblastos de indivíduo de 30 

anos. O tratamento foi realizado com 0,15% de Early Boost e a visualiza-

ção da morfologia dos fibroblastos foi feita utilizando a imunomarcação 

fluorescente. Após o tratamento, as dendrites ficam 2 vezes mais longas.

3.2.    Desenvolvimento de extensões de fibroblastos

Amostras de fibroblastos de 30 anos de idade, tratados com Early Boost 

(aplicação tópica) e expostos a condições de envelhecimento (a poluição 

gerada por escapamentos de automóveis durante 15 minutos).

A avaliação da fase de tensão da estrutura foi realizada medindo a varia-

ção da área, conforme gráfico abaixo.

3.3.    Ação estimuladora da força de tração dos  fibroblastos

Os fibroblastos usam as suas extensões para progredir ao longo da rede 

de fibras, aplicando a sua força de tração e garantindo a homeostase ten-

sional.



O teste in vivo foi realizado com 23 voluntários com idades entre 25 – 35 

anos de idade, que vivem em um ambiente urbano (cidade de Lyon, a 3ª 

maior cidade francesa) e possuem uma vida pessoal e profissional ocupada.

Os voluntários apresentavam sinais visíveis de fadiga (olheiras, bolsas sob 

os olhos, pele cansada) e os primeiros sinais visíveis de envelhecimento 

(linhas de expressão e rugas). Para o teste ser executado os voluntários 

aplicaram duas vezes ao dia, em todo o rosto, um gel contendo 1,5% de 

Early Boost.

•  Os parâmetros analisados foram:

•  Ação hidratante rápida por Corneometer

•  Efeito antifadiga por resultado

•  Ação reestruturante através da isotropia da pele

•  Ação antirrugas na zona dos pés de galinha

Teste In Vivo



Após uma única aplicação:

2H: aumento da hidratação em 32% até 44 %

4H: aumento da hidratação em 36 % até 54 %

24H: aumento da hidratação em 30% até 45 %

Early Boost oferece uma ação hidratante rápida.

Early Boost elimina os sinais de cansaço



Visualização do relevo cutâneo microscópico

14
dias

Early Boost retarda a formação de rugas

Reduz em média de 6% até 15% as principais rugas (zona do pé de ga-
linha).

28
dias

Early Boost elimina os primeiros sinais
do envelhecimento



Early boost é ideal para uma extraordinária ação energizante e anti-
-envelhecimento.

Após 28 dias.
As principais rugas são menos visiveis. 

O relevocutâneo foi alisado

Pode ser incorporado em sérum, creme ou 
solução (água termal ou água micelar).

A concentração usual é de 1,5%

Sugestões de Uso



INCI name: Glycerin (and) Water (and) Jania rubens extract (and) 
sodium carrageenan (and) phenoxyethnaol (and) ethylhexylglycerin.

Característica: Líquido (Hidrossolúvel)

Formular a menos de 50 ° C

pH de estabildade dos ativo na formulação: 6,5 – 8,65

Material do fabricante (CODIF)

Booster Mitocondrial

Early Boost .................1.5%
Detoxondria...........0,75%
Phycojuvenine.............1%
Sérum...............................30g

Aplicar em toda a face.

Aperfeiçoamento
da pele

Early Boost..................1,5%
Corneosticker................1%
Sérum...............................30g

Aplicar em toda a face.

Olhar energizante 

Early Boost..................1,5%
B – shape.........................2%
Eps Seafill........................2%
Sérum...............................30g

Aplicar em toda a face.

Formulações
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1. TRADE NAME : 
Item: 

EARLY BOOST PA – ALG242 
Alga concentrate – Cosmetic application 

 
 

RAW MATERIAL IDENTIFICATION 
 

 
 

2. INFORMATION ON THE COMPONENTS 
 

INCI CTFA INCI EU  
Origin Composition CAS 

Number 
EINECS 
Number 

REACH 
Status 

Chinese 
INCI name 

Glycerin Glycerin Vegetable 49.2 % 56-81-5 200-289- 
5 

Exempt Glycerin 

Water Aqua Mineral 48.7 % 7732-18- 
5 

231-791- 
2 

Exempt Water 

Masking 
agent 
Phenethyl 

Phenethyl 
alcohol 

Vegetable 1 %  
60-12-8 

 
200-456- 

2 

Exempt Phenethyl 
alcohol 

alcohol        

Sodium Sodium Vegetable 0.6 % 9061-82-  Exempt Sodium 
carrageenan carrageenan   9 310-127-  carrageenan 

    60616- 6   

    95-7    

Jania rubens 
extract 

Jania rubens 
extract 

Vegetable 0.5 % 999999- 
99-4 310-127- 

6 

Exempt Jania 
Rubens 
Extract 

 
3. % OF USE RECOMMENDED: 1.5 % 

 
4. ECOCERT APPROVED: YES                     NO 

 
 

5. CONFORMITY WITH COSMETIC REGULATIONS : 

EU              USA                  JAPAN                    JCIC CHINA  
 

6. MANUFACTURING PROCESS : 
 

Process: culture of the alga in photobioreactor / HTAC depolymerization 
Starting substances: Jania Rubens / sodium carrageenan 
Solvent: water 
Physical form: liquid 

 
7. SPECIFIC STATEMENTS : 

 

BSE free                 GMO free                          Animal Testing date 
 

Product sold for topical cosmetic application and therefore exempt from TSCA as it is regulated 
as a cosmetic under the FDA. 
Does not contain or come into contact with any ingredients of animal origin and is therefore 
considered to be BSE/TSE free. 

 
8. MANUFACTURER'S NAME : CODIF INTERNATIONAL 

9. MANUFACTURING SITE : La Poultière - BP 1 
35 610 Roz sur Couesnon - France 

 
10. SUPPLIER: CODIF RECHERCHE & NATURE 

70, rue du Commandant l’Herminier 
B.P. 11709 - 35417 St Malo cedex - FRANCE 
Phone: +33 2 23 18 31 07 - Fax: +33 2 23 18 31 01 
commercial@codif-recherche-et-nature.com 

11.TECHNICAL DEPARTMENT : Phone : +33 2 23 18 31 07 - Fax : +33 2 23 18 31 01 
infotech@codif-recherche-et-nature.com 

 
CODIF RECHERCHE ET NATURE 10/04/2016 



0800 772 0205  -  (11) 3922-2222
contato@nutrifarm.com.br


