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INCI Name (CAS): Water (7732-18-5) / Hyaluronic Acid (9004-61-9) / Panthenol 
(81-13-0) / Hydrolyzed Viola Tricolor Extract (84012-42-0) / Algae Extract (92128-
82-0) / Sorbitol (50-70-4) / Propylene Glycol (57-55-6) / Phenoxyethanol (122-99-
6) / Methylisothiazolinone (2682-20-4) 

Sacie a sede da  sua pele



Aquafeel
A pele reveste praticamente toda a superfície do corpo. Ela constitui uma barreira eficaz de defesa 
e regulação capaz de assegurar as relações entre o meio interior e exterior. É um órgão extenso, que 
desempenha um papel fundamental na proteção do organismo na sua totalidade - tanto ao nível das 
agressões traumáticas, como em variações climáticas [1].

Em termos anatômicos, a estratificação da pele é constituída fundamentalmente por três tecidos: 
epiderme, derme e hipoderme (Figura 1).

A epiderme apresenta células compactadas e cimentadas entre si, que atuam como uma barreira cutânea. 
De modo geral, a epiderme se encontra organizada em diferentes camadas de células epiteliais, com 
características distintas como a presença de fibroblastos e macrófagos, entre outros.

A camada mais profunda, conhecida como hipoderme, é formada por um tecido conectivo gorduroso 
denominado panículo adiposo. Esse tecido é ricamente servido por vasos sanguíneos e nervos.

Alguns autores afirmam que, independente do tipo de pele, a hidratação é fundamental para repor a 
camada natural de proteção da mesma. Com o funcionamento inadequado do NMF, a perda hídrica 
será maior e a oxigenação dos tecidos, menor. Isso ocasiona uma desidratação da superfície cutânea, o 
que torna a pele sem brilho, áspera e favorece, também, o aparecimento de rugas.

A derme é formada, essencialmente, por tecido 
conjuntivo denso. Ele é composto por células e elementos 
extracelulares como: colágeno, elastina e matriz 
extracelular, cuja característica é o aspecto de um gel 
viscoso. Essa matriz é rico em glicosaminoglicanos, 
sendo o principalo ácido hialurônico. Por meio de um 
estudo exploratório com análise qualitativa, observou-
se que o ácido hialurônico se faz presente em mais de 
50% da derme. Ele oferece hidratação, preenchimento e 
densidade à pele. A redução de sua síntese ao longo dos 
anos desencadeia alterações como a desidratação cutânea 
e, posteriormente, contribui para o surgimento de rugas2.

O fator de hidratação da pele é de extrema 
importância. Para isso, o estrato córneo é 
fundamental, já que é necessário um equilíbrio 
dos lipídeos, substâncias hidrossolúveis, água 
e  queratina, em sua superfície.

Alguns estudos demonstram a necessidade 
de, no mínimo, a presença de 10% de água 
na camada córnea. Isso, para obter resultados 
normais de elasticidade, flexibilidade e 
suavidade. 

Portanto, a hidratação correta é essencial para 
a manutenção da integridade da pele humana.

Figura 1 - Representação Esquemática da Pele
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Composição
O ácido hialurônico é um polissacarídeo linear, de alta massa molar, da família dos glicosaminoglicanos 
e está presente naturalmente nos tecidos conjuntivos dos mamíferos. Tem como função o preenchimento 
dos espaços intercelulares. Sua maior concentração se dá na derme, na qual ela corresponde a 50% da 
composição total.

É um componente da matriz celular do tecido conectivo, e ajuda a preservar as principais características 
da pele jovem e saudável, assim como suavidade, elasticidade e equilíbrio. Com o passar dos anos há um 
decréscimo de ácido hialurônico na pele implicando na retração da substância fundamental e redução 
da viscosidade .

É especialmente responsável pelas características viscoelásticas dos tecidos, especialmente as da pele. 
Devido ao seu alto peso molecular (400 mil a 3 milhões), não é absorvido pela pele. Porém, quando 
adicionado em produtos cosméticos e aplicado sobre a pele, forma um filme fino, transparente, invisível, 
capaz de fixar a umidade sobre a pele da mesma maneira que atua no tecido conectivo.

O envelhecimento da pele humana é acompanhado por 
alterações no metabolismo, e tem como consequência 
a alteração no ácido hialurônico. Isso se dá devido às 
mudanças nas propriedades viscoelasticas da matriz 
intercelular da pele.

Na pele, bem como nas cartilagens, a função do ácido 
hialurônico é ligar-se à água, com o objetivo de manter a  
tonicidade e a elasticidade desses tecidos.

Uma das mais importantes funções biológicas desta 
molécula é a capacidade de retenção de água na matriz. 
Por isso, sua matriz não pode ser considerada meramente 
um suporte mecânico inerte das células mas, sim, como 
parte das muitas funções essenciais dos processos 
biológicos que ocorrem nos tecidos vivos.

Na epiderme, fornece uma hidratação por umectação 
devido as suas propriedades higroscópicas. Ou
seja, é capaz de absorver a água exógena conforme 
a umidade relativa do ar, pela transpiração ou pela 
absorção de cosméticos. Desse modo, quando 
empregado topicamente, não haverá preenchimento 
interno. Seu uso contínuo preserva e restaura os 
mecanismos naturais de proteção, hidrata e, ainda, 
atua como antioxidante (ZALALUK).

Por isso, o ácido hialurônico promove um sensorial 
sedoso, o que proporciona a firmeza e a elasticidade 
cutânea.
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A Viola tricolor L. é uma planta comum, pertencente à família Violaceae. 
Ela tem sido empregada na medicina tradicional para o tratamento, 
desintoxicação e alívio da tosse. Para isso, é utilizada apenas  parte aérea 
da planta, devido às suas propriedades antiinflamatórias e expectorante. 
Assim, é possível tratar problemas como a bronquite, cistite, reumatismo, 
diurético e, ainda, diversas doenças da pele.

Seu extrato é responsável pelo processo de hidratação inteligente, por 
meio da produção de canais aquaporine 3. Esses canais acentuam o 
transporte de água da derme para a epiderme, o que proporciona maior 
hidratação do tecido. Atua, também, na síntese de ácido hialurônico e age 
na manutenção da integridade celular.

As algas marinhas são ricas em proteínas, vitaminas, sais minerais e oligoelementos. Contêm ferro, 
magnésio, cálcio, fósforo, potássio, zinco, iodo, vitaminas de A a K, com destaque para a vitamina 
B12. Seu consumo é um importante aliado no controle das taxas de colesterol, da pressão arterial e 
da circulação sangüínea. As algas são importantes também para a formação da estrutura óssea, para a 
síntese dos hormônios tireoidianos e para a formação dos glóbulos vermelhos no sangue.

Estes canais ocorrem naturalmente na epiderme humana e estão 
relacionados à idade. Quando estimulados restauram a hidratação, 
elasticidade da pele, renovação celular, e ainda, previnem o 
envelhecimento.

Este mecanismo de ação foi avaliado em camundongos com 
deficiência nos canais aquaporine, com redução da hidratação do 
estrato córneo e diminuição da elasticidade cutânea, característica 
da pele seca.

Algas são, também, importantes produtores primários 
das regiões costeiras de todo o mundo. Isso se dá 
pela troca de CO2 por O2, responsável por realizar a 
fotossíntese. Além disso, são fonte de alimento para 
uma extensa variedade de organismos marinhos. 

Elas participam, ainda, da ciclagem de nutrientes 
no ambiente por meio da captação de nutrientes 
dissolvidos na coluna d´água. Esse processo fornece 
incrementos de biomassa - esta, por sua vez, após sua 
morte e decomposição, retornará esse nutrientes de 
volta ao ambiente.

Segundo o Professor Pio Colepicolo Neto, quando discorre sobre algas marinhas: “Por estarem expostas a 
ambientes e situações adversas, as algas desenvolvem, como metabólitos secundários, moléculas químicas 
extremamente sofisticadas e diferentes das estruturas produzidas por plantas terrestres”.
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Essas moléculas encontram vasta aplicação na indústria farmacêutica ao servir de base para a fabricação 
de antiinflamatórios, antifúngicos, antivirais, bactericidas e antioxidantes.

As algas são especialmente ricas em poligalactosídeos sulfatados, ácido algínico e ingredientes de alta 
atividade cosmética.

Essa substância tem sido utilizada por muitos anos como umectante para pele, cabelo e unhas. Ainda,  
apresenta atividades antiinflamatórias e cicatrizantes na proteção e regeneração da pele após lesões, 
além de aliviar coceiras devido à uma possível ação anti-histamínica.

Alguns estudos sugerem a proliferação e migração de fibroblastos, resultantes da utilização do ácido 
pantotênico. Esta substância apresenta um efeito eutrófico dérmico e cicatrizante, capaz de aumentar 
a resistência das fibras colágenas, estimular a proliferação celular e, também, auxiliar na reparação de 
tecidos lesados10.

Já o D-Pantenol é um álcool biologicamente ativo (Figura 
2). Ele pertence ao grupo das vitaminas do Complexo B, 
que é encontrada principalmente na pele e no cabelo. 

Este, se transforma rapidamente em ácido pantotênico, 
que forma parte da coenzima A. Essa, por sua vez, é  
necessária para a estrutura e regeneração dos lipídios 
epiteliais e das mucosas. Figura 2 - Representação Química do D Pantenol

Composição de eficácia in vitro
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Protocolo: Culturas de quaratinócitos humanos 
foram tratadas com 0,25 e 0,50% de Aquafeel e 
comparadas ao controle biológico e placebo.

Resultados: Aquafeel é capaz de aumentar de for-
ma significativa a produção de Aquaporines- 3 em 
queratinócitos humanos.

Avaliação da eficácia no estímulo da síntese de
Aquaporines-3

Protocolo: Queratinócitos humanos foram tra-
tados com Aquafeel a 0,50% e 1,00% e incubados 
durante 72 horas.

Resultados: Aquafeel aumentou a concentração de 
ácido hialurônico intracelular em 42%.

Estímulo da síntese de ácido 
hialurônico EM 42%
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Especificações Físico-Químicas:
1. Aspecto: Líquido Levemente Viscoso
2. Cor: Âmbar a Amarelado
3. Odor: Característico
4. Densidade: 1.001/1.1
5. pH: 5,0 - 8,0

Principais aplicações: Produtos anti-agings, hidratantes, renovadores, nutritivos, pré e pós solares, 
infantis, pós-depilatórios, masculinos, em géis, géis-cremes, loções, emulsões.

Concentração usual: 1,0 – 5,0%

Recomendações de estocagem: Manter em local seco e arejado e em temperatura ambiente.
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Protocolo: Foi aplicado uma emulsão contendo 4% 
de Aquafeel em 20 voluntários do sexo feminino 
com faixa etária entre 25 e 49 anos. Os resultados 
foram avaliados com corneometer.

Resultados: Aquafeel aumentou 15% a hidratação 
da pele durante 14 dias de tratamento e 20% após 
28 dias de tratamento comparado ao placebo.

Hidratação prolongada na 
epiderme em 20%

Composição de eficácia in vivo
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