
Nano Pearl® são pérolas lúdicas que chegam ao mercado apresentando um novo conceito de produtos cosméticos faciais de alta 

performance. Cada simples pérola contém um booster de ativos nanotecnológicos com benefícios rapidamente perceptíveis. Constituídas 

de biopolímeros naturais, as pérolas desenvolvidas com a Tecnologia Nanovetores possuem ação antipoluição e hidratante porque atuam 

formando um biofi lme protetor sobre a pele, impedindo a perda de água transepidermal e protegendo do contato com a poluição do ar.
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 O perfeito equilíbrio dos componentes de Nano Pearl Caviar 

promove uma melhor absorção de seus nutrientes, suprindo totalmente 

as necessidades da pele. Além da nutrição, o ativo promove ação 

antioxidante, regeneradora, antirrugas, hidratante e cicatrizante. Os 

tocoferóis presentes no extrato de caviar são muito efi cazes como 

antioxidantes, uma vez que protegem os lípideos das membranas 

celulares da oxidação.

 Contém Nanovetor Resveratrol, um blend de partículas 

lipídicas encapsuladas compostas por Trans-resveratrol e Óleo de Romã. 

O Trans-resveratrol possui elevado potencial antioxidante, o que inibe a 

ação de radicais livres e previne o envelhecimento cutâneo. Além disso, 

age na proteção contra danos causados pela radiação ultravioleta na 

pele, prevenindo também o desenvolvimento do câncer de pele. O Óleo de 

Romã é fonte de ácido púnico e ácido elágico que conferem propriedades 

regeneradora, hidratante, antioxidante, adstringente, melhora a elasticidade 

e proporciona força e brilho à pele.

 Nano Pearl Vitamina C contém o ativo Ascorbil Fosfato de 

Magnésio, um éster derivado da Vitamina C hidrossolúvel responsável por 

inibir a melanogenese e recuperar os danos da pele causados pela ação 

dos radicais livres. Possui alta concentração do ativo nanoencapsulado, 

que assegura sua estabilidade e potencializa sua ação na pele. As pérolas 

são constituídas de biopolímeros naturais e estão dispersas em um sérum 

aquoso compatível com o pH da pele prevenindo possíveis sensibilizações 

e alergias. Nano Pearl Vitamina C proporciona uma nova experiência 

sensorial e um envelhecimento gradativo e satisfatório.

 Nano Pearl Retinol estimula a renovação celular e aumenta os 

níveis de elastina, reduzindo rugas e linhas de expressão. Seu uso contínuo 

promove a reparação celular prevenindo o envelhecimento biológico e o 

fotoenvelhecimento, pois inibe a degradação do colágeno após às radiações 

UV. A tecnologia de Nano Pearl Retinol permite que seu ativo aja direto 

no DNA da célula, com poder de permeação superior aos demais, o que 

garante sua maior efi cácia e resultados mais rápidos. Nano Pearl Retinol 

preserva a derme regulando a queratinização e melhorando a barreira de 

proteção natural capaz de evitar a perda de água transepidermal.
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