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Vin-UpLift 
Solução 4%

INCI Name (CAS): Aqua (7732-18-5), Glycerin (56-81-5), Wine (-), Caesalpinia 
spinosa Gum (39300-88-4), Maltodextrin (9050-36-6), Caprylhydroxamic Acid 
(7377-03-9), Caprylyl Glycol (1117-86-8). 



VIN-UPLIFT SOLUÇÃO 4%
Solução a 4% de goma de tara combinada com vinho de gelo, para aplicação cosmética – finalidade 

de efeito lifting e tensor.

Elixir do Vinho de Gelo Suíço que instantaneamente levanta a pele
Vin-UpLift Solução 4% é o único ingrediente de levantamento da pele (firmeza) que é baseado em 
vinho de gelo Suíço combinado com um polissacárido vegetal chamado “Goma de Tara”. O vinho de 
gelo é feito de uvas que foram deixadas para congelar naturalmente na videira. Graças ao seu clima 
frio e seco, a Suíça oferece as condições ideais para a produção deste vinho raro, mas excelente, que 
geralmente é apreciado como um vinho de sobremesa após um banquete.

Comparado aos vinhos clássicos, vinho de gelo é caracterizado por concentrações significativamente 
mais elevadas de ingredientes do sumo que são, também, parcialmente fermentadas, e isto proporciona 
propriedades adstringentes para a pele. Os estudos clinicos revelaram que o mais novo Vin-UpLift 
Solução 4% pode instantaneamente suavizar as rugas dos pés de galinha de uma maneira significativa 
e dose-dependente. 

Imagens tiradas antes e depois de uma única aplicação confirmam a redução da profundidade das rugas 
na área dos pés de galinha após apenas 30 minutos da aplicação.

Além disso, Vin-UpLift Solução 4% demonstrou hidratar a pele todo o dia a título de longo prazo. 
Portanto, Vin-UpLift Solução 4% faz a pele aparentar tanto mais jovem quanto revigorada.

Um vinho premium vindo do gelo
Vinho de Gelo é um tipo de vinho que é produzido a partir de uvas maduras naturalmente congeladas. 
As uvas são deixadas na videira até que uma temperatura constante de menos 8°C, ou inferior, seja 
atingida.

Estas condições só acontecem em algumas ocasiões ao longo de uma década inteira. Isso significa que 
a produção de vinho de gelo é um negócio de risco e apenas enólogos experientes se atrevem a fazê-lo. 
Eles precisam antecipar as condições climáticas meses à frente e, finalmente, colher as uvas em uma 
noite fria (à mão) para garantir um retorno sobre seus investimentos.

Enquanto ainda congeladas, as uvas colhidas são prensadas, deixando a maior parte da água para trás 
como gelo. Portanto, apenas uma pequena quantidade de suco altamente concentrado é obtido e, é por 
esta razão, que o vinho de gelo é extremamente raro, caro e saboroso.

Um exclusivo processo de fermentação
Uma vez pressionado, a seiva vai para um processo de fermentação complexo e consideravelmente longo 
(até 6 meses) do que o de produção de vinho normal. Isto é, na verdade, causado pela alta concentração 
de açúcares, polissacaridios e polifenóis no suco, que deixa a levedura em condições difíceis.

Como resultado, o vinho de gelo é apenas parcialmente fermentado e continua a conter uma grande 
quantidade de açúcares e polissacarídeos da seiva da uva e metabólitos da levedura, que liberam 
atividades adstringentes.

Desenvolvimento de um elixir do vinho de gelo suíço
O vinho de gelo é um produto estável, que pode ser armazenado por diversos anos. O Vin-UpLift 
Solução 4%, vinho de gelo suíço, é obtido pelas espécies de uvas Vidal Blanc e Pinot Noir. O extrato 
foi secado por spray-dryer em um sistema carreador que é baseado em polissacarídeos da goma de tara 
(Caesalpina spinosa). Desta maneira, os ativos do vinho de gelo são fundidos com o esqueleto de ligação 
de água deste polissacárido. Neste processo interno todo o álcool é removido, o que significa
que Vin-UpLift Solução 4%, o ingrediente ativo resultante, é livre de álcool e conservante.



VIN-UPLIFT SOLUÇÃO 4%
Goma de Tara, um polissacarídeo com um efeito firmador instantâneo!
A goma de tara é um pó obtido por meio da moagem do endosperma das sementes da árvore tara 
(Caesalpinia spinosa, da família Leguminosae). A árvore de Tara é nativa dos Andes peruanos e cresce 
bem em solos arenoso a solos rochosos. A goma de tara é composta por polissacarídeos de alto peso 
molecular, que são compostas principalmente de galactomananos, que fornecem energia para a semente 
durante a germinação.

Estruturalmente, galactomananos consistem num esqueleto de manose com grupos laterais de galactose. 
Graças ao seu altíssimo peso molecular e a sua estrutura ramificada, a goma de tara pode se ligar à outras 
moléculas a partir do vinho de gelo e fornecer um imediato efeito tensor e lifting (sustentador) quando 
aplicado na pele.

Vin-UpLift Solução 4% - resultado dos estudos
Efeito Hidratante 24 horas
Uma solução aquosa que contém 1 ou 2% de Vin-UpLift Solução 4% foi aplicado apenas uma vez no 
lado interior do antebraço de dez mulheres, com pele seca, que estavam com idades a partir de 49 a 65 
(idade média: 55,8 anos de idade). Uma quantidade definida dos produtos teste foram aplicadas por um 
profissional no Instituto Teste. A hidratação da pele dos voluntários foi determinada após 24 horas, com 
o uso de um corneômetro. 

Os resultados mostraram que Vin-UpLift Solução 4% aumenta significantemente a hidratação da pele 
de maneira dose-dependente.

14

12

10

08

06

04

02

00
1% Vin-UpLift 

Solução 4%
2% Vin-UpLift 

Solução 4%

*

*
Após 24 horas

*p<0.05 versus initial conditions
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Efeito hidratante de longo prazo
Um estudo clínico adicional (S-571) foi realizado para investigar o efeito de hidratação a longo prazo 
doVin-UpLift Solução 4%. Para isso, vinte mulheres com idades de 35 a 63 anos (idade média: 48,3 anos) 
aplicaram uma emulsão com Vin-UpLift Solução 4% a 1% e uma emulsão de placebo correspondente 
no lado interno de seus antebraços duas vezes ao dia durante 28 dias.



VIN-UPLIFT SOLUÇÃO 4%
A hidratação da pele foi mensurada com o uso de um corneômetro. Os resultados mostraram que Vin-
UpLift Solução 4% aumentou a hidratação da pele em 50,9% em relação as condições iniciais e da pele 
não tratada, o que foi estatisticamente significativo em comparação com o placebo.
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Efeito antirrugas imediato
Em um estudo realizado com dez mulheres com idade entre 49 e 58 (média de idade: 53,7 anos), Vin-
UpLift Solução 4% mostrou suavizar instantaneamente as rugas da área dos pés de galinha. Voluntários 
aplicaram uma emulsão que continha 2% de Vin-UpLift Solução 4%, uma vez em uma metade de seus 
rostos e o placebo correspondente na outra metade de seus rostos. A aplicação do produto foi realizada no 
instituto de testes sob a supervisão de um profissional. A profundidade das rugas foi medida utilizando 
PRIMOS no início do teste, sobre a pele não tratada, e em exatamente 30 minutos após a aplicação dos 
produtos teste (emulsão 2% Vin-UpLift Solução 4% e Placebo).

Os resultados revelaram que Vin-UpLift Solução 4% pode, instantânea e significantemente, reduzir a 
profundidade das rugas na área dos pés de galinha e suavizar a área por quase 14% em comparação com 
o placebo.
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VIN-UPLIFT SOLUÇÃO 4%
Rápido efeito antirrugas
A capacidade de Vin-UpLift Solução 4% em reduzir a profundidade das rugas duas horas após uma 
única aplicação foi testada em dez mulheres com pele seca que estavam na faixa etária de 49-65 anos 
(idade média: 55,8 anos). Os voluntários foram divididos em dois grupos de cinco e cada indivíduo 
aplicou dois produtos teste de uma vez, em cada lado da face nos pés de galinha.

Os produtos testes foram:
- Uma solução aquosa com 1% ou 2% de Vin-UpLift Solução 4%;
- Uma emulsão com 2% de Vin-UpLift Solução 4%;
- Uma emulsão placebo correspondente.

A aplicação do produto foi realizada no instituto de testes sob a supervisão de um profissional.
A profundidade das rugas foi medida com o uso do PRIMOS no início do teste sobre a pele não tratada 
e, em seguida, exatamente duas horas após a aplicação dos produtos de teste.

Os resultados mostraram que:
- Vin-UpLift Solução 4% teve um efeito antirrugas significativo dose-dependente em 1%;
- Vin-UpLift Solução 4% reduziu a profundidade das rugas em ambos os tipos de formulações (solução 
aquosa e emulsão). Além disso, Vin-UpLift Solução 4% tem o mesmo efeito a 2% em soluções aquosas, 
como numa emulsão.

Efeito antirrugas visível
Fotografias e PRIMOS do relevo da pele tirados antes e após uma única aplicação de uma emulsão 
de 2% Vin-UpLift Solução 4% confirmou a redução da profundidade das rugas na área dos pés de 
galinha após 30 minutos.
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 VIN-UPLIFT SOLUÇÃO 4%
Redução instantânea da profundidade das rugas

Antes Depois de 30 min Vin-UpLift Solução 4% a 2%

Voluntária 1

Voluntária 2 5-365 / O Mibelle biochemistry

Sugestões de fórmulas

LIFTING MASK ICE GRAPE
Vin-UpLift Solução 4%..................25,00%
Sparclay Mineral CRX........................3,00%
Lactato de Mentila...............................0,20%
Vital Fresh New Essência...................0,50%
Vitalgreen PhytÔmega.................q.s.p. 30g

Principais benefícios
Inspirada na beleza da natureza, possui um 
ativo com potente efeito tensor, extraído do 
vinho de gelo suíço que suaviza as rugas 
imediatamente. Rico em oligoelementos, 
confere efeito tensor imediato e previne o 
envelhecimento precoce. 

BIO LIFT FACIAL
Vin-UpLift Solução 4%..................25,00%
Vital Charming New Essência............0,50%
Vitalgreen Hydralotion.................q.s.p. 30g

Principais benefícios
Elixir do vinho de gelo suíço, suaviza 
as rugas de forma imediata, sem causar 
danos à pele, além de conferir hidratação 
comprovada por 24 horas.

REVEAL EYES
Vin-UpLift Solução 4%..................25,00%
Eye 3D....................................................4,00%
Vital Fresh New Essência...................0,30%
Vitalgreen Hydralotion.................q.s.p. 15g

Principais benefícios
Combate os principais danos sofridos 
na área dos olhos. Tem ação hidratante, 
antirrugas, antioxidante, anti-inflamatória 
e minimiza bolsas e olheiras existentes.



VIN-UPLIFT SOLUÇÃO 4%
Benefícios de marketing
• Primeiro ingrediente ativo baseado no vinho de gelo;
• Lifting instantâneo e efeito hidratante de longa duração;
• Livre de conservante e álcool: preservative-free e alcohol-free.

Aplicações
• Formulações de efeito imediato;
• Formulações para firmeza da pele e levantamento das rugas;
• Reforço radiante para os cuidados da pele;
• Séruns de Lifting instantâneo.

Claims para Vin-UpLift Solução 4%
• Visivelmente apaga as linhas finas - por horas em apenas alguns minutos;
• Deixa a pele lisa e suave;
• Revela uma aparência jovem e fresca;
• Hidratação durante todo o dia.

Especificações físico-químicas
Aparência: gel opalescente
Cor: incolor a amarelado
Odor: característico
pH: 4,0-8,0
Solubilidade em água: solúvel
Contagem total de bactérias: < 1 UFC/g
Contagem total de bolores e leveduras: < 1 UFC/g
Pesquisa de coliformes totais: ausente/g
Pesquisa de Staphylococcus sp.: ausente/g
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa: ausente/g
Pesquisa de Salmonella sp.: ausente/g

Concentração de uso
10% - 25%


