
Nano Wine Active
Resveratrol e óleo de semente de uva nanoencapsulados

ATIVOS: Resveratrol e Óleo de Semente de Uva

INCI: Trans-3,5,4’-trihydroxystilbene(trans-resveratrol); Vitis vinifera Seed Oil

INDICAÇÕES:

Antioxidante;

Prevenção do envelhecimento e

flacidez cutânea;

Redução de rugas e linhas de

expressão;

Clareador da pele;

Proteção contra danos cutâneos

induzidos pela radiação UV.

NANO WINE ACTIVE possui um

blend de antioxidantes naturais,

ricos em polifenóis, derivados da

uva. Apresenta alto potencial

antioxidante e inibidor da

tirosinase,  protegendo a pele

dos radicais livres e da radiação

UV, propiciando efeito antiaging

e clareador da pele. A análise de

conteúdo de compostos

fenólicos pelo método de Folin

Ciocalteau mostrou que NANO

WINE ACTIVE possui 13,87 mg de

resveratrol/mL, com eficiência

de encapsulação de resveratrol

superior a 99%

ALTA
 PERFORMANCE

MAIOR 
ABSORÇÃO

LIBERAÇÃO 
PROLONGADA

INGREDIENTES 
VEGANOS

NÃO TESTADO
 EM ANIMAIS

TECNOLOGIA 
VERDE

O tamanho nanométrico melhora a

penetração cutânea dos ativos,

aumentando a eficácia do produto.

Além de ser produzido a partir de

matérias-primas biocompatíveis e

biodegradáveis.



SUGESTÃO DE FÓRMULA:

www.carrying.com.br

Nano Wine Active .................................5%

Nano CoQ10 ...........................................5%

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

Carrying Fluid ...........................qsp 100 %

Fluido Revitalizador Noturno

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO:

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

NANO WINE ACTIVE

demonstrou potencial

sequestrador de radicais livres

pelo ensaio de DPPH de

maneira dependente de

concentração, com atividade

maior que 77% na

concentração de 4% (Figura A).

O ensaio FRAP também

demonstrou a atividade

antioxidante total do ativo de

maneira dependente de

concentração (Figura B).

Figura. Avaliação da atividade antioxidante

in vitro do NANO WINE ACTIVE 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).

CONCENTRAÇÃO DE USO: 1 a 10%

APLICAÇÕES: cremes faciais e corporais, sérum rejuvenescedor,

fluído revitalizador, géis e loções hidratantes.
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