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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



NanoShine AF
NanoShine AF contém nanopartículas de ácido ferúlico e foi desenvolvido através de tecnologia exclusiva 
da Inventiva, na qual o ativo encapsulado possui alto poder de penetração na pele. Também facilita a 
incorporação do ácido ferúlico em bases semissólidas, sem risco de cristalização e sem dificuldades 
técnicas, permitindo a proteção dos ativos quanto à degradação, aumentando sua estabilidade e 
facilitando a homogeneização na base, com a melhora do sensorial.

Aplicações
• Skincare
• Emulsões, géis e séruns
• Antiaging
• BB Cream
• Clareador

A indicação de uso é de 1% de acordo com as avaliações de eficácia realizada.

Uma das maiores causas do envelhecimento cutâneo é a desordem dos mecanismos antioxidantes 
de defesa da pele, como lipídios, proteínas e o próprio DNA. As últimas tendências da cosmetologia 
apontam para o uso de substâncias de origem natural com propriedades antioxidantes, conseguindo, 
assim, aliar o combate aos mecanismos extrínsecos e intrínsecos de envelhecimento, com substâncias 
naturais que são menos agressivas e mais biocompatíveis. Um exemplo é o ácido ferúlico (Figura 1). 
O ácido ferúlico é um potente antioxidante fenólico encontrado em altas concentrações nas plantas, 
principalmente no farelo de arroz e de milho.

O efeito antioxidante atua inibindo a ação dos radicais livres e, consequentemente, minimizando o 
envelhecimento cutâneo, caracterizado pela formação de rugas e a flacidez na pele. Além disso, atua 
na revitalização cutânea e na prevenção de manchas, pois possui efeito fotoprotetor e clareador da pele.

NanoShine AF proporciona 
minimização de possíveis efeitos 
adversos, pois a substância encontra-
se revestida por nanopartículas, 
diminuindo suas propriedades 
irritantes. A liberação do ativo destas 
nanopartículas é progressiva e gradual, 
prolongando a sua ação de hidratação 
e fornecendo eficácia potencializada. 
NanoShine AF apresenta tamanho 
médio de partícula em torno de 100-
300nm (Figura 2). O produto é uma 
suspensão coloidal líquida, levemente 
amarela e opaca.



NanoShine AF
Segurança
55 voluntários, com idade entre 25 e 65 anos testaram NanoShine AF em relação à irritabilidade primária, 
acumulada e sensibilização. Após os testes, nenhum dos 55 voluntários apresentou reação cutânea 
significativa (eritema, edema, pápulas ou vesículas) nas áreas de aplicações do produto, nas pesquisas de 
irritabilidade primária e acumulada, e sensibilização, sendo considerado seguro para uso tópico.

Estudos de eficácia
O teste in vitro de ação antioxidante foi realizado pela técnica de DPPH em comparação com o ácido 
ferúlico não encapsulado. O ácido ferúlico não encapsulado (matéria prima livre), possui importante 
ação antioxidante, sendo capaz de reduzir em 106% os níveis do racial de DPPH nas concentrações de 
50 mg/ml. Para comparar a diferença do ácido ferúlico livre com o nanoencapsulado, foi realizado o 
mesmo teste. O NanoShine AF apresentou altíssima ação antioxidante, reduzindo em 176% os níveis do 
radical DPPH. Além disso, a concentração de ácido ferúlico no NanoShine AF foi de 0,0625 mg/ml ou 
seja, com uma concentração 800 vezes menor de ativo, foi possível ter um melhor resultado de eficácia.

Portanto, o NanoShine AF foi capaz de aumentar a ação antioxidante do ácido ferúlico em 70% utilizando 
uma concentração 800 vezes menor de ácido ferúlico, ou melhor, 1% de ácido ferúlico equivale em ação 
a 0,25% de NanoShine AF (4x menor a concentração).

A figura 3 apresenta os resultados de atividade antioxidante da nanopartícula e da matéria prima não 
encapsulada. No gráfico, a concentração de NanoShine AF é da suspensão de nanopartículas, a qual 
contém 0,25% de ácido ferúlico.

Baseado nestes resultados, podemos concluir o grande potencial da nanotecnologia em aumentar a 
eficácia dos ativos.



NanoShine AF
Informações de uso
• Sua incorporação deve ser realizada abaixo de 45 ®C.
• Álcool etílico pode ser adicionado até uma concentração de 20%.
• O produto final pode ser preparado com qualquer tipo e velocidade de agitação.
• pH da estabilidade: 3 a 8.
• Este produto tem 18 meses de validade.
• O NanoShine AF contém 0,25% de ácido ferúlico (dosagem por HPLC).

Especificação físico-química
Aspecto: líquido homogêneo opaco
Cor: branco
Densidade (25 °C): 0,98 1,01 g/ml
Tamanho de partícula d50: 100 a 300 nm
pH (25 ºC): 3,5 a 5,5 

Condições de armazenamento
Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado. Proteger da ação da luz.


