
POR UM OLHAR

MAIS SAUDÁVEL

Além de um sinal de cansaço as olheiras são responsáveis por

proporcionar um aspecto de falta de saúde, de acordo com uma

pesquisa da Mintel, com foco em cuidado facial no Brasil lançada

em Outubro de 2019, de 1.500 entrevistados online de ambos os

sexos, 34% dos respondentes relataram que as olheiras eram um dos

fatores que mais os incomodavam.

Este escurecimento da região subocular é influenciado pela

dilatação dos vasos sanguíneas causados pela desidratação da

pele, cansaço, bebida, uso de cigarro e utilização de

medicamentos fortes, entre outros fatores. Outro fator para a piora

das olheiras é a pouca circulação desta região.

Testes in vitro mostram que o Ajidew® NL-50 em sinergia com a L-

Arginina consegue temporariamente aumentar a microcirculação.

Já os testes in vivo com o Ajidew® NL-50 e a L-Arginina

proporcionaram resultados muito interessantes, proporcionando

uma redução visível da coloração de olheiras além de minimizar

perceptivelmente finas rugas da região.
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O escurecimento das olheiras é influenciado pela dilatação dos vasos

sanguíneas causados pela desidratação da pele, cansaço, bebida, uso de

cigarro e utilização de medicamentos fortes, entre outros fatores. Outro fator

para a piora das olheiras é a pouca circulação desta região. Testes in vitro1

mostram que o L-PCA consegue temporariamente aumentar a

microcirculação, ao melhorar o transporte de L-Arginina, que é um precursor

da síntese do óxido nítrico. Óxido nítrico desempenha um importante papel

na homeostase cutânea através da regulação do fluxo sanguíneo. Assim, o

mecanismo pelo qual o L-PCA aumenta o fluxo sanguíneo é aumentando a

síntese de NO. Quando o L-PCA está associado à L-Arginina, o aumento no

fluxo sanguíneo é potencializado.

Após 30 dias de uso em casa de um sérum contendo Ajidew® NL-

50 e Arginina, a intensidade da hiperpigmentação sub-orbital

reduziu em 3.6% comparado à condição inicial. Além disso é 

possível perceber pela imagem que a pele ficou mais jovem e 

tonificada (indicado pelas setas da imagem).

Redução de Olheiras com 

Ajidew® (2,0wt%) e Arginina (0,25wt%)



Sobre a Molécula

Ajidew® NL-50
INCI Name: Sodium PCA (and) Water

Aplicação

Ajidew® NL-50 é um umectante natural que pode ser utilizado nas

seguintes aplicações:

O Ajidew® NL-50 (Carboxilato de pirrolidona de sódio = Na PCA) é

um umectante natural derivado do ácido L-glutâmico.

Conhecido por ser abundante na pele humana como um

componente do NMF (Fator Hidratante Natural), esse umectante

ajuda a manter a pele e o cabelo com uma aparência saudável.

O Ajidew® NL-50 possui excelente efeito hidratante e é seguro

para a mucosa da pele e dos olhos, este produto é

especialmente útil como umectante para cosméticos e produtos

de higiene pessoal.

Detalhes do Produto:

Faixa de pH: 2,5 – 11.0

Solubilidade: Solúvel em Água

Dosagem Recomendada Leave on: 0,2-6,0%

Certificações:

Produtos para o cuidado

facial e para a região dos 

olhos


