
Blend de Vitamina C e frutas vermelhas
encapsulado em nanopartículas lipídicas

NANO
VITAMIN C

ATIVOS: Palmitato de Ascorbila, Óleo de Açaí e Óleo de Framboesa
INCI: Ascorbyl Palmitate, Euterpe oleraceae Fruit Oil, Rubus idaeus Seed Oil

NANO VITAMINC C possui palmitato de ascorbila combinado aos óleos
de açaí e framboesa, ricos em vitamina C e outros compostos
antioxidantes. O palmitato de ascorbila é a forma lipossolúvel da
vitamina C. Possui uma grande capacidade de proteção da pele
contra os efeitos deletérios dos radicais livres, atividades 
 clareadora e antiaging,
O nanoencapsulamento  protege os ingredientes ativos contra a
degradação, aumentando a estabilidade química da vitamina C. As
nanopartículas também aumentam a  penetração cutânea dos
ativos,  potencializando a atividade do produto. 

Antioxidante;
Suavização de rugas e linhas de expressão;
Rejuvenescimento da pele;
Regeneração celular;
Estimula a biossíntese de colágeno;
Clareador para peles fotodanificadas.

INDICAÇÕES:

ALTA
 PERFORMANCE

MAIOR 
ABSORÇÃO

LIBERAÇÃO 
PROLONGADA

INGREDIENTES 
VEGANOS

NÃO TESTADO
 EM ANIMAIS

TECNOLOGIA 
VERDE

APLICAÇÕES: emulsão, gel-creme, sérum facial,
sérum e gel-creme para área dos olhos, creme
corporal, loção hidratante, xampu, condicionador.

CONCENTRAÇÃO DE USO: 1 - 10%



Sérum facial antioxidante
com mix de vitaminas

(antioxidante e antirrugas)

Gel-creme facial
(antioxidante, antirrugas,

clareador de alta potência)

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

Nano Vitamin C  .................................6%
Nano Kojic................................................2%
Gel-creme............................qsp 100 %

Nano Vitamin C  ................................4%
Nano Retinyl..........................................2%
Nano Tocopherol ............................1%
Sérum facial.......................qsp 100 %

www.carrying.com.br

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO:

contato@carrying.com.br (48) 3012-4004

A atividade antioxidante in vitro do NANO VITAMIN C foi determinada pelos métodos
de sequestro de radicais livres DPPH e capacidade antioxidante total FRAP. NANO
VITAMIN C mostou elevado potencial sequestrador de radicais livres, apresentando
uma atividade maior que  84% na concentração de 4% de ativo (Figura A). O ensaio
FRAP demonstrou a atividade antioxidante total do NANO VITAMIN C de maneira
dependente de concentração (Figura B).

Avaliação da atividade antioxidante in vitro do ativo NANO VITAMIN C através dos métodos de DPPH (A) e
FRAP (B). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n=3). Letras distintas
representam diferença significativa P<0,05 (ANOVA, seguida pelo teste post-hoc de Tukey).
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