
NANO

TOCOPHEROL
ATIVO: Acetato de Tocoferol

INCI: Tocopheryl Acetate

Vitamina E encapsulada em nanopartículas lipídicas

A aplicação tópica da vitamina E tem se

mostrado extremamente benéfica para a

proteção da pele contra danos oxidativos

causados por agentes externos do dia-a-

dia.  Possui potente ação antioxidante,

inibindo a ação de radicais livres e

prevenindo o envelhecimento precoce da

pele. Nos cabelos, nutre e hidrata,

garantindo maciez e resistência aos fios.

O tamanho nanométrico permite uma

melhor penetração do acetato de

tocoferol na pele e no cabelo, além disso as

nanopartículas lipídicas formam uma

barreira oclusiva sobre a pele reduzindo a

perda de água transepidermal e auxiliando

a manutenção da hidratação cutânea.

INDICAÇÕES:

Possui potente ação antioxidante e

fotoprotetora;

Atua na pele inibindo a ação radicais

livres;

Previne o envelhecimento precoce;

Nutre hidrata e recupera os cabelos

garantindo maciez e resistência.

ALTA
 PERFORMANCE

MAIOR 
ABSORÇÃO

LIBERAÇÃO 
PROLONGADA

INGREDIENTES 
VEGANOS

NÃO TESTADO
 EM ANIMAIS

TECNOLOGIA 
VERDE

CONCENTRAÇÃO DE USO:

0,5 a 10%

APLICAÇÕES:
Loção hidratante, creme e gel-creme

facial antienvelhecimento, filtros

solares, xampus e condicionadores de

uso diário.



Filtro solar com Vitamina E

(protetor solar e antioxidante)

Creme hidratante

pele normal ou seca

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO:

www.carrying.com.br

Nano Tocopherol ................................ 2%

Filtro solar FPS 30 ................. qsp 100%

Nano Tocopherol .............................. 5%

Nano Retinyl ...................................... 2%

Nano Vitamin C ................................. 4%

Creme base ............................qsp 100 %
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Concentrações a partir

de 1 % de NANO TOCOPHEROL são

capazes de sequestrar cerca de

90 % dos radicais

livres no ensaio DPPH (Figura A). A

capacidade antioxidante total do

insumo mostrou ser

dependente da concentração de

ativo (Figura 2B).

NANO TOCOPHEROL possui

eficiência de encapsulação de

acetato de tocoferol superior a

99%.

Avaliação da atividade antioxidante in vitro do ativo NANO

TOCOPHEROL através dos métodos de DPPH (A) e FRAP (B). Os

resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP),

n=3. Letras distintas representam diferença  significativa

p<0,05 (ANOVA, seguida pelo teste post-hoc de Tukey).

http://www.carrying.com.br/
http://www.carrying.com.br/
http://www.carrying.com.br/

