
SUA PELE NA MELHOR

FASE TODOS OS DIAS

“Envelhecida” não é um tipo de pele e sim uma condição. Sabe-se que a partir dos 

30 anos a pele já passa a vivenciar o processo de envelhecimento, e com isso há 

uma perda significativa na hidratação e da elasticidade e com o passar do tempo, 

a barreira cutânea vai ficando cada vez mais enfraquecida. De acordo com uma 

pesquisa da Mintel realizada em Junho de 2020, entre os maiores problemas 

enfrentados por mulheres acima de 55 anos são as rugas (48%) e a pele seca (22%).

Prodew® 600 é um blend de aminoácidos desenvolvido para todos os tipos de pele e 

livre de parabenos, este ingrediente auxilia no envelhecimento saudável da sua pele. 

Seu mecanismo de ação consiste no mimetismo da composição de aminoácidos 

livres em nosso fator de hidratação natural (NMF, em inglês). 

O Prodew® 600 auxilia na reposição do NMF, resultando na melhora da hidratação 

autônoma, além de reduzir finas rugas.



MELHORA NA HIDRATAÇÃO por até 48 horas

REDUÇÃO DAS RUGAS à partir de 2 semanas

Índice De Rugas
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O envelhecimento mecânico é decorrente do movimento repetido que fazemos com os

músculos faciais. Com o passar dos anos, nossas expressões faciais se tornam menos flexíveis

e nossa pele não retorna à sua posição original, a adição de umidade à nossa pele pode

minimizar o surgimento de rugas e o envelhecimento precoce da pele.

A água tem uma constante dielétrica maior que a pele, e um aumento no teor de água

resulta em um aumento nos valores de capacitância, ou seja, na capacidade de

armazenar um gradiente de carga elétrica.
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Prodew® 600 @2.0% Não Tratado

O Prodew® 600 melhora a hidratação da pele em 31,1% após 2 horas da aplicação e 

mantém a pele 22,0% mais hidratada após 48h em comparação ao não tratado.

As rugas finas são diminuídas pelo uso prolongado de 

formulações sem enxágue contendo Prodew® 600.



Sobre a Molécula

Prodew® 600 tem uma composição de aminoácidos semelhante

ao do fator de hidratação natural da pele (NMF), sendo livre de

parabenos. Ele possui alta compatibilidade com a pele,

hidratando-a intensamente além de remover pequenas rugas e

marcas de expressão.

Prodew® 600
INCI Name: Betaine (and) Sodium PCA (and) Sodium 

Lactate (and) PCA (and) Serine (and) Alanine (and) Glycine 

(and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl (and) Threonine (and) 

Arginine (and) Proline (and) Water

Aplicação

Prodew® 600 é um blend de aminoácidos hidrofílico que pode ser 

utilizado nas seguintes aplicações:

Produtos para o 

cuidado corporal

Produtos para o 

cuidado facial

Detalhes do Produto:

Faixa de pH: 3.0 – 11.0

Solubilidade: Solúvel em Água

Dosagem Recomendada: 0.50 – 5.00%


