A energia
para uma pele
renovada,
uniforme e
radiante.
Alta
estabilidade

Nanopartículas Biodegradáveis
e Biocompatíveis

Gatilho de liberação
enzimático

Nanovetor Vitamina C traz um blend de ativos
encapsulados
em
nanopartículas
lipídicas
biodegradáveis e biocompatíveis, com diâmetro médio
entre 200-300nm que asseguram a estabilidade e alta
permeação cutânea, propocionando ótimos resultados
com segurança.
A associação da Vitamina C na forma de Palmitato de
Ascorbila com o Óleo de Romã proporciona uma potente
ação clareadora para controle da hiperpigmentação
causada pelo excesso de exposição solar e sinais da idade,
uniformizando o tom e a luminosidade da pele. Garante
também a prevenção dos processos de envelhecimento
cutâneo, inibe os radicais livres e aumenta a síntese de
colágeno promovendo uma pele mais firme.
A tecnologia patenteada aplicada em Nanovetor
Vitamina C permite a proteção do princípio ativo, evita sua
degradação e oxidação devido as partículas possuírem
gatilho de liberação enzimático. Este mecanismo

Menor concentração
e maior rentabilidade

Parabenos
Free

Mineral
Oil Free

garante a ação do produto somente ao atingir a derme,
conferindo assim, uma ação profunda por 8 horas após
aplicação, sem causar irritabilidade.

Clareador e
uniformizador de pele

Ação
firmadora

Combate
radicais livres

Redutor de rugas e
linhas de expressão

8h

Resultados
em apenas
de ação
profunda

7 dias

Características:

Aplicações:

Aspecto: Líquido leitoso de cor branca a creme.
Concentração de uso: 0,5 a 10%
pH de Estabilidade: 3,0 a 7,0
Refrigeração: Não aplicável
Fator de correção para teor: Não aplicável
Compatível com ácidos, extratos glicólicos,
linha de Ecobases veganas, emulsões em geral
e géis não iônicos, aniônicos e catiônicos.

Primers, cremes, máscaras peel off, séruns, géis,
sabonetes, cremes para a área dos olhos, géis-creme
faciais e para a área dos olhos, demaquilantes e
produtos unformizadores do tom da pele.
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Inicial

Valores médios de melanina obtidos no início do estudo e após 7 dias
de uso do produto investigacional (n-6).

Após 15 dias

Intencidade de colágeno, |390|/296 em função do tempo.
Média +/- desvio padrão.

1. Avaliação da cor do melasma por mexametria

2. Espectroscopia de reflexão difusa

Um estudo in vivo avaliou a performance deste ativo em

Este estudo in vivo avaliou o desempenho do Nanovetor

um Creme com Nanovetor Vitamina C 10% na redução da

Vitamina C no estímulo da síntese de colágeno, por 15 dias

intensidade da coloração do melasma.

em condições normais de uso.

Conclusão: O produto mostrou uma redução de 8% na

Conclusão: 100% dos voluntários apresentaram estímulo

redução na intensidade de coloração do melasma em

da síntese de colágeno.

apenas 7 dias de uso.

3. Estabilidade em produtos cosméticos
Após 30 dias de armazenagem, o ativo Nanovetor Vitamina C apresentou apenas 2% de perda de Vitamina C.
Conclusão: Com este resultado, a Vitamina C presente no Nanovetor Vitamina C é estável de acordo com os
padrões representativos para a vida útil do produto.
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