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Hydranov
Aumento de 211% do Ácido Hialurônico Epidermal
Epiderme 3x mais preenchida

HIGHLIGHTS

o Capacidade de capturar 

moléculas de água para a pele;

o Proporciona um filme hidratante 

que mantém a água dentro da 

pele;

o Ativa o metabolismo do Filagrina;

o Enriquece o Fator Natural de 

Hidratação (NMF) com 

aminoácidos higroscópicos;

o Aumenta a coesão celular e 

síntese de ceramidas;

o Proporciona o aumento do 

Ácido Hialurônico na epiderme;

o Deixa a epiderme 3x mais 

preenchida;

o Realiza reforço hídrico desde a 

camada basal.

ORIGEM/PROPRIEDADES
Um concentrado de oligofurcellarano derivado da alga vermelha Furcellaria lumbricalis obtido
através da despolimerização com CO2 supercrítico em um processo seco.

Hydranov tem como alvo o Ácido Hialurônico epidérmico e promove hidratação e reconstrução
de toda epiderme, recuperando e mantendo os níveis hídricos ótimos para o bom
funcionamento cutâneo.
É mais rápido e três vezes mais eficaz que o próprio ácido hialurônico em hidratar a pele e seu
efeito é notado desde o primeiro dia de aplicação, sendo progressivo e duradouro.

BENEFÍCIOS
Na superfície:
Ação “Hialuronic-Like”
Como o Ácido Hialurônico, Hydranov captura moléculas de água e mantem um filme
hidratante.

Camada Córnea:
Booster de NMF
Ativa o metabolismo do filagrina e enriquece o Fator Natural de Hidratação (NMF) com
aminoácidos higroscópicos.

Camadas Médias:
Efeito Selante
Aumento da coesão celular e da síntese de ceramidas.

Camadas Profundas:
Ativador de Ácido Hialurônico Epidermal
Promove aumento de Ácido Hialurônico Epidérmico (+ 211%), uma epiderme 3x mais
preenchida e reforço hídrico desde a camada basal.

CONCENTRAÇÃO USUAL
Concentração usual: 1,5%.

TESTE DE EFICÁCIA.

INCI NAME (CTFA) Water (and) Phenoxyethanol (and) Sodium Carrageenan (and) Sea salt 

Aparência Líquido viscoso límpido ou opalescente

Cor Incolor a amarelo claro

Odor Característico

Solubilidade Solúvel em água


