
NANO COQ 10
ATIVO: Coenzima Q10   INCI: Ubiquinone

A coenzima Q10 é uma benzoquinona lipofílica que faz parte da cadeia respiratória
mitocondrial e é essencial no  metabolismo energético das células. A aplicação tópica
de coenzima Q10 possui ação hidratante e de rejuvenescimento da pele, aumentando
a firmeza e melhorando a textura. Nos cabelos, possui ação antienvelhecimento e
fortalecedora dos folículos.
O nanoencapsulamento melhora a estabilidade química dos ativos, aumenta a
permeação cutânea e proporciona um aumento da eficácia dos produtos cosméticos.
Além disso, a nanoencapsulação permite a fácil dispersão de ativos lipofílicos (como a
coenzima Q10) em veículos aquosos, permitindo a obtenção de um sensorial
agradável e não-oleoso. NANO COQ10 possui eficiência de encapsulação da
coenzima q10 superior a 98%.

INDICAÇÕES:

Redução de sinais de envelhecimento;
Proteção contra os radicais livres;
Melhora da textura da pele e aumento da firmeza;
Manutenção das condições normais da epiderme;
Recuperação dos cabelos frágeis e danificados.



SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

www.carrying.com.br

Nano CoQ10 ..................................... 3%
Nano Vitamin C ............................. 5%
Carrying Fluid ...................qsp 100%

Fluido antioxidante
(previne e trata o

envelhecimento da pele)
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TECNOLOGIA 
VERDE

Nano CoQ10 ....................................... 3%
Nano Avocado................................... 5%
Xampu base ........................qsp 100%

Xampu revitalizante
(fortalece os folículos

e hidrata os fios)

AVALIAÇÃO DA SÍNTESE DE COLÁGENO IN VITRO:

O ensaio colorimétrico de síntese de colágeno foi utilizado para avaliar o potencial do
ativo NANO COQ10 em induzir a síntese de colágeno em células de fibroblastos 3T3
clone a31. Na presença de NANO COQ10, as células aumentaram a síntese de
colágeno em até 25 %. Estes resultados demonstram o potencial estimulante da
NANO COQ10 sobre a produção de colágeno, bem como sobre a proliferação de
fibroblastos. 
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CONCENTRAÇÃO DE USO:  1 a 5 %

APLICAÇÕES:  cremes corporais com ação firmadora, cremes faciais antiaging, géis
faciais, loções hidratantes corporais, xampus e condicionadores de uso diário.
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