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NIKKOL VC-IP® (Nikkol/Japão) 
Éster de vitamina C multifuncional altamente estável que atua no clareamento, 
luminosidade e firmeza da pele 
 

INCI Name: Ascorbyl tetraisopalmitate. 
 

A vitamina C é um dos ativos cosmecêuticos mais utilizados na dermatologia e 
cosmética, devido às suas propriedades como despigmentante, estimulador da 
síntese de colágeno, protetor da pele e inibidor da peroxidação lipídica. 
Entretanto, a vitamina C apresenta pequena estabilidade, uma vez que pode ser 
facilmente oxidada, mudando de cor e alterando as características originais do 
produto. Isso dificulta sua utilização em formulações dermocosméticas.  
A vitamina C é um antioxidante de quebra de cadeia interrompendo radicais livres e 
moléculas orgânicas reativas, sendo assim um potente agente antioxidante 
promovendo a detoxificação celular (Ishwarial et al., 1991; Block e Menkes, 1988).  
 
 

 
 
NIKKOL VC-IP® é um produto de tecnologia Nikkol, uma conceituada empresa 
japonesa, que desenvolve pesquisas constantes para obtenção de derivados da 
vitamina C que preservem ou que superem as propriedades funcionais e que 
apresentem melhor estabilidade química do que o ácido livre. 
NIKKOL VC-IP® é a vitamina C na forma de éster. É o tetraisopalmitato de ascorbila, 
um derivado lipossolúvel da Vitamina C que apresenta alta estabilidade ao calor 
(suporta temperaturas superiores a 200°C), boa solubilidade em óleos e excelente 
absorção percutânea. 
 
 

 
 
Estimulação da síntese de colágeno 

O colágeno é uma proteína imprescindível para a manutenção da saúde da pele. O L-
ácido ascórbico é cofator para duas enzimas importantes na síntese dessa proteína: 
prolilhidroxilase e lisilhidroxilase.  
NIKKOL VC-IP® ao ser absorvido pela pele vai sofrer ação enzimática, sendo 
clivado, originando o ácido ascórbico livre, que pode então agir como cofator no 
sistema enzimático responsável pela síntese de colágeno. 
Para verificar a ação de NIKKOL VC-IP® na síntese de colágeno, foi conduzido um 
teste de eficácia in vitro, em cultura de fibroblastos humanos.  



 

 

 

   

Os fibroblastos foram cultivados em meio enriquecido com L-[2,3H]prolina e contendo 
concentrações diferentes de NIKKOL VC-IP® e ácido ascórbico. Depois de 24 horas, 
as células foram homogeneizadas e a quantidade de L-[2,3H] prolina presente no 
colágeno produzido foi doseada por cintilação. Os resultados obtidos estão 
representados no gráfico 1. 
 

 
 

Gráfico 1. Comparação entre o NIKKOL VC-IP® e o ácido ascórbico na estimulação da síntese 
de colágeno. 

 

Resultados: Pela análise do Gráfico1, podemos verificar que NIKKOL VC-IP® tem 
ação estimuladora da síntese de colágeno muito superior ao ácido ascórbico livre, 
sendo cerca de 50% mais efetivo do que o ácido livre, na mesma concentração. 
 

 

Proteção da pele frente aos efeitos nocivos do Sol 

Proteção frente a UVA – Estudo 1 

A radiação UVA tem poder de penetração na pele e é capaz de induzir a ionização de 
algumas moléculas, formando o que chamamos radicais livres (espécies ativas de 
oxigênio). 
Radicais livres, formados pela ação dos raios UVA, promovem danos às moléculas de 
DNA, num processo conhecido por fotoenvelhecimento. Um estudo foi realizado para 
verificar o efeito de NIKKOL VC-IP® na proteção das moléculas de DNA frente à 
radiação UVA. 
O ensaio foi conduzido utilizando-se imunofluorescência histoquímica, sendo os danos 
causados ao DNA evidenciados pela presença de 8-hidroxiguanosina, através da 
reação imunofluorescente com anticorpo específico. A concentração utilizada de 
NIKKOL VC-IP® foi de 80 mM.  
A fotomicrografia (figura 1) mostra o efeito protetor de NIKKOL VC-IP® em 
moléculas de DNA expostas à radiação UVA. A intensidade da fluorescência é 
proporcional à intensidade dos danos causados ao DNA. 



 

 

 

   

 
 

 
 

Figura 1. Fotomicrografia do efeito protetor de NIKKOL VC-IP® em moléculas de DNA 
expostas à radiação UVA. 

 
 
Proteção frente a UVA – Estudo 2 

Queratinócitos HaCaT foram tratados com 80 mM de NIKKOL VC-IP®, irradiados 
com UVA e incubados por 24 horas, após o que foram analisados por microscopia 
eletrônica. 
 

 
 

Figura 2. Efeito protetor de NIKKOL VC-IP® contra os raios UVA. 
 

Resultados: Os resultados mostram um efeito protetor sobre as células, 
minimizando os danos causados pela exposição aos raios UVA (Figura 2). 
 
 



 

 

 

   

Proteção frente a UVB – Estudo 1 

A radiação UVB, embora com menor poder de penetração cutânea do que a UVA, 
também é capaz de provocar danos celulares, contribuindo para o processo de 
fotoenvelhecimento.  
A verificação do efeito de NIKKOL VC-IP® frente à radiação UVB foi realizada em 
termos do percentual de expressão da proteína p-53.  
Fibroblastos humanos foram tratados com várias concentrações de NIKKOL VC-IP® 
durante 24 horas. Radiação UVB foi aplicada e as células cultivadas por mais 24 
horas. A presença de p53 no meio foi avaliada pelo método Western-Blot e os 
resultados encontram-se no gráfico 2. 
 

 
 

Gráfico 2. NIKKOL VC-IP® frente à radiação UVB em termos do percentual de expressão da 
proteína p-53. 

 

Resultados: A expressão de p53 é significativamente menor nas células tratadas 
com NIKKOL VC-IP® do que naquelas não tratadas, demonstrando redução 
significativa dos danos causados ao DNA em função da ação protetora de NIKKOL 

VC-IP®. Esse efeito protetor é diretamente proporcional à concentração, nas doses 
estudadas (Gráfico 2).  
 
 
Proteção frente a UVB – Estudo 2 

A proteção frente à radiação UVB foi verificada em queratinócitos HaCaT que foram 
tratados com 100 mM de NIKKOL VC-IP®, irradiados com UVB e incubados por 24 
horas. A viabilidade celular foi observada e os resultados plotados no gráfico 3.  
 
 
 
 



 

 

 

   

 
Gráfico 3. Efeito protetor de NIKKOL VC-IP® contras os raios UVB. 

 

Resultados: Os resultados mostram um efeito protetor sobre as células, com 
redução dos danos celulares causados pela exposição aos raios UVB (Gráfico 3). 
 

 

Inibição da melanogênese 

Considerado ótimo clareador, NIKKOL VC-IP® libera L-ácido ascórbico na pele, o 
qual reduz dopaquinona a dopa, substância biossintetizada na fase inicial da 
melanogênese. 
Melanócitos humanos foram cultivados em um meio contendo NIKKOL VC-IP® por 4 
dias. O conteúdo de melanina foi avaliado pelo método de slot-blot e os resultados 
plotados no gráfico 4, mostram o percentual de melanina em função do percentual de 
NIKKOL VC-IP® no meio.  
 

 
 

Gráfico 4. Relação entre a inibição da melanogênese e a utilização de NIKKOL VC-IP®. 
 



 

 

 

   

Resultados: O percentual de melanina foi expresso em porcentagem em relação ao 
controle e a análise dos resultados permite concluir que NIKKOL VC-IP® é altamente 
eficaz na inibição da melanogênese, sendo que a utilização de apenas 0,2% de 
NIKKOL VC-IP® inibe a síntese de melanina em cerca de 90 pontos percentuais em 
relação ao controle (Gráfico 4). 
 
Inibição da peroxidação de esqualeno na pele 

A peroxidação dos lipídeos da pele resulta em uma série de efeitos indesejáveis, 
como a redução do efeito protetor de barreira, degradação das membranas celulares, 
diminuição dos níveis de hidratação e da emoliência cutânea. 
Uma solução a 10% de NIKKOL VC-IP® ou uma solução placebo foram aplicadas na 
região do antebraço de voluntários. Após 4 horas, foi irradiado UVB e coletadas 
amostras de sebo. As quantidades de esqualeno e peróxido de esqualeno foram 
avaliados por HPLC. 
 

 
 

Gráfico 5. Efeito inibitório de NIKKOL VC-IP® na peroxidação do esqualeno. 
 
Resultados: O efeito inibitório de NIKKOL VC-IP® na peroxidação do esqualeno é 
superior em comparação ao placebo, mostrando que NIKKOL VC-IP® é eficaz na 
redução da peroxidação dos lipídeos cutâneos (gráfico 5).  
 
 
Absorção percutânea 

Avaliou-se a absorção percutânea de NIKKOL VC-IP® em pele humana para 
demonstrar sua aplicação como antioxidante de uso tópico,  no estudo NIKKOL VC-

IP® também foi associado com Polyolprepolymer-2 (PP-2).  
 



 

 

 

   

 
Gráfico 6. Absorção de NIKKOL VC-IP®. 

 
Resultados: NIKKOL VC-IP® tem excelente absorção percutânea, como pode ser 
observado pela análise do gráfico 6.  
A excelente absorção percutânea mostrada por NIKKOL VC-IP® torna-o derivado da 
vitamina C a melhor escolha para aplicação tópica.  
 
 

 
 
 Absorção percutânea superior; 
· Inibe a atividade da tirosinase intracelular e da melanogênese (clareamento); 
· Reduz a lesão de células / DNA induzida por UV (proteção UV / antiestresse); 
· Previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento da pele (antioxidante); 
· Boa solubilidade em óleos cosméticos comuns; 
· Estimula a síntese de colágeno; 
· Estabilidade térmica e estabilidade a oxidação. 
 
Propriedades Toxicológicas de NIKKOL VC-IP® 

De acordo com os testes realizados, NIKKOL VC-IP® não é irritante para a pele. 
 
 

 
 
NIKKOL VC-IP® é um ativo dermocosmecêutico multifuncional indicado para: 
• Reduzir e prevenir os efeitos provocados pelo fotoenvelhecimento e 

fisioenvelhecimento; 
• Protetor da pele frente aos efeitos nocivos do sol (UVA e UVB); 
• Inibidor da peroxidação dos lipídeos da pele; 



 

 

 

   

• Reduzir a hiperpigmentação cutânea, promovendo uniformização do tom da pele, 
por inibição da melanogênese. 

 
NIKKOL VC-IP® pode ser aplicado em várias formulações para tratamento da pele 
nas quais as propriedades farmacológicas da Vitamina C sejam desejáveis:  
• Produtos antiaging, por estimular a síntese de colágeno; 
• Emulsões (loções e cremes) e géis-creme; 
• Produtos para clareamento; 
• Produtos para make up. 

 
 

    
 
Tratamento antienvelhecimento: de 0,05% a 1%; em loções, óleos, cremes 
emolientes e antirrugas e produtos de maquilagem. 
Efeito Clareador para hiperpigmentação decorrente da acne ou outras lesões de pele: 
3% a 10 %. Atualmente há vários produtos no mercado na concentração entre 10% e 
30%.  
 
 

 
 
• De acordo com os testes realizados, NIKKOL VC-IP® não é irritante para a pele. 
• NIKKOL VC-IP® pode ser adicionado à fase oleosa de emulsões, 

preferencialmente após fusão dos materiais graxos sólidos, para evitar 
aquecimento excessivo; 

• O pH de estabilidade da formulação final deve estar entre 4,0-6,0; 
• Devido à ótima estabilidade de NIKKOL VC-IP® a incorporação de sistema 

antioxidante não é necessária, porém a adição de 0,1% de vitamina E como 
antioxidante e de 0,2% de um agente quelante otimiza a estabilidade da 
formulação, apenas como precaução devidos a outros   componentes da 
formulação; 

• Evitar aquecimento por períodos prolongados; 
• Tensoativos de cadeia longa com polioxietilenos ajudam a estabilizar o sistema; 
• Bases não-iônicas são preferencialmente indicadas, onde o NIKKOL VC-IP® pode 

ser incorporado diretamente. 
• O armazenamento do ativo deve ser realizado em recipiente fechado, protegido da 

luz e umidade, à temperatura inferior a 20 ºC. 
 
 



 

 

 

   

 
 
Aspecto: Líquido 
Coloração: Incolor a amarelo pálido 
Odor: Característico fraco 
 
 

 
 

Proteção, equilíbrio e energia para a pele 

NIKKOL VC-IP®                                                           3% 
Longevicell®                                                                2% 
Filmexel®                                                                  1% 
Serum de hidratação com Nikkomulese 41® qsp       30g 

Aplicar na face pela manhã. 
 

 

Renovação celular e estímulo da MEC 

Ac retinóico                                     0,05% 
Vitinoxine™                                    4% 
Rhamnosoft®                                    5% 
NIKKOL VC-IP®                                           10% 
Nikkolipid 81S®                                  qsp     30g 
Aplicar na face à noite. Caso ocorra irritação deverá ser aplicados em dias alternados. 
Seu uso deve ser acompanhado pelo dermatologista. 
 

 

Ação Antioxidante e protetora do telômero e DNA  

Telosomyl®                                3% 
Juveleven™                               2% 
Topiacaroteno                               2% 
NIKKOL VC-IP®                               3% 
Nikkomulese 41®                          qsp       30g 
Aplicar na face, 2 vezes ao dia. 
 
 
Creme anti olheiras 

Phytosphingosine                         0,15% 
Eyeseryl                   1% 
NIKKOL VC-IP®                  2% 
Creme Nikkolipid 81S® qsp         20g    



 

 

 

   

Aplicar ao redor dos olhos diariamente. 
 

 

Fluido reparador antiaging 

Structurine                          5% 
NIKKOL VC-IP®                         1% 
NET FS                          2% 
Fluido de Carbopol qsp         60 mL 
Aplicar no rosto e pescoço uma ou duas vezes ao dia após a limpeza da pele. 
 
 
Creme Antiaging clareador com DMAE/Deanol 

DMAE/Deanol                              7% 
NIKKOL VC-IP®                            3% 
Aqua Licorice Extract PT                          1% 
Creme Iorgute Grego com Nikkomulese LH® qsp        40g 
Aplicar no rosto pela manhã e/ou à noite. 
 
 
Redução das rugas horizontais da testa e as linhas de expressão ao redor 

dos olhos 

Snap-8                                                                             10% 
Vitinoxine®             3% 
NIKKOL VC-IP®                                                                 10% 
Creme com Nikkomulese 41® qsp                 30g 
Aplicar na face, 2 vezes ao dia. 
 

Fotoprotetor Multifuncional 

Aveia Coloidal – Oat Cosmetics                                           3% 
Nikkol VC-IP®                                                                 4% 
Trylagen®                                                                         5% 
FPS 30 Loção Nikkomulese WO®                            qsp         60g 
Aplicar na face diariamente. 
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