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Estímulo de aquaporines pelos bioativos da violeta

Hyaloporine



Principais Características
O Hyaloporine® é obtido da violeta (Hydrolyzed Viola Tricolor Extract), uma flor selvagem, comum em 
países da Europa, com crescimento anual ou perene de vida curta.

Histórico
As aquaporines foram descobertas pela primeira vez através de microscopia eletrônica em 1974, porém 
foi realmente caracterizada apenas em 1991 por Peter Agre, que recebeu o Prêmio Nobel de Química em
2003 por este trabalho. Um estudo realizado em 2001, determinou que as aquaporines 3 e 9 são as mais 
encontradas na pele.

Conceito inovador em hidratação cutânea
As AQUAPORINES são canais de proteínas que permitem o transporte de moléculas de água através 
da membrana plasmática celular. As AQUAPORINES são expressas tanto nas células epiteliais quanto 
endoteliais.

Conceito inovador em hidratação cutânea
Uma dezena de isoformas de AQUAPORINES estão presentes nos mamíferos. 
Estudos confirmam a presença da AQUAPORINES do tipo 3 na epiderme humana, sendo esta 
responsável pelo fluxo de água na pele.
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A expressão do aquaporine está relacionada com a idade.

expressão média de acordo com a idade

Idade

O gráfico abaixo demonstra uma queda significativa após os 40 anos.

Por que estimular as aquaporines?
• Melhorar o transporte de água através das camadas da pele (derme para epiderme);
• Melhorar o sistema de irrigação e circulação de água através das células;
• Manter o equilíbrio hídrico cutâneo;
• Normalizar o metabolismo celular cutâneo;
• Permitir o transporte de moléculas de água através da membrana plástica das células;
• Melhorar a hidratação da camada córnea.

Comprovação científica:
Segundo estudo, camundongos com deficiência em AQUAPORINE apresentam pele seca com redução
da hidratação do estrato córneo com diminuição da elasticidade cutânea.

Cell Mol Life Sci. 2006 May 22.

Comprovação científica:
Foi demonstrado prejuízo na função barreira e da cura de ferimentos em camundongos com ausência
de AQUAPORINE. Também está relacionada a esta condição uma significativa redução do conteúdo de
glicerol no estrato córneo.

Biol Chem. 2002 Nov 29;277(48):46616-21. Epub 2002 Sep 21.

Comprovação científica:
Com o envelhecimento ocorre redução na expressão da AQUAPORINE. O uso de produtos cosméticos 
que corrijam essa deficiência pode ajudar a reequilibar o sistema natural de hidratação cutânea 
prevenindo e minimizando os efeitos deletérios da desidratação sobre a aparência e homeostasia da pele.

Biol Cell. 2005 Jul;97(7):479-86.

Comprovação científica:
O papel principal da AQUAPORINE na fisiologia epidermal pode ser utilizado no desenvolvimento de
cosméticos avançados ou como terapia para doenças da pele associadas ao conteúdo de água alterado.

Biol Cell. 2005 Jul;97(7):479-86.

intensidade de acordo com a idade



Comprovações de Eficácia - In Vitro & In Vivo

Avaliação da eficácia no estímulo da síntese e Aquaporines-3

Estímulo da síntese de ácido hialurônico em 42%

Estímulo da síntese de ácido hialurônico em 42%

Protocolo: 
Culturas de quaratinócitos humanos foram tratadas com 0,25 e 0,50% de Hyaloporine® e comparadas 
ao controle biológico e placebo.

Protocolo: 
Queratinócitos humanos foram tratados com Hyaloporine® a 0,50% e 1,00% e incubados durante 72 
horas.

Protocolo: 
Foi aplicado uma emulsão contendo 4% de Hyaloporine® em 20 voluntários do sexo feminino com faixa 
etária entre 25 e 49 anos. Os resultados foram avaliados com corneometer.

Resultados: 
Hyaloporine® aumentou a expressão de Hyaluronan 
Synthase-2 no mRNA em 60%.

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

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

Aumento da produção de Hyaluronan Synthase-2

Aumento da produção de Hyaluronan Synthase-2

Hidratação prolongada

Estudo In vitro

Estudo In vitro

Estudo In vivo
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Controle 1% Hyaloporine

Controle 0,5% Hyaloporine

14 dias Placebo 28 dias Placebo
14 dias 4% Hyaloporine® 28 dias 4% Hyaloporine®

1% Hyaloporine®
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Propriedades e Aplicações

Especificações Físico-química

Referências Bibliográfricas

• Promove a circulação de água entre a derme e epiderme, e estimula a síntese de ácido hialurônico;
• Duplo mecanismo de hidratação inteligente;
• Previne o envelhecimento precoce;
• Revitalizante e calmante;
• Indicado para todos os tipos de pele, inclusive secas e sensíveis;
• Produtos solares, especialmente pós-sol, minimiza a desidratação causada pela exposição UV.

* Aspecto: Liquido Claro 
* Cor: Claro A Âmbar 
* Odor: Característico
* Ph: 4 / 6 
Teor De Sólidos (%): 2.8 / 4.2 
Total De Açúcar (%): 0.8 / 1.6
Acido Urânico (%): 0.3 / 0.7
Formulação: adicionar abaixo de 40ºC
Dosagem Recomendada: 2 a 5%

1) D’Amelio, Sr. Frank S., D’Amelio, Frank S. Botanicals: A Phytocosmetic Desk Reference. 1999.p165.
2) www.botanical.com.


