
Benefícios: Aplicação:Características:

Aspecto: Líquido e Leitoso de cor

branca à creme;

Concentração de Uso: 1 a 25%;

pH de estabilidade: 4,0 a 8,0

Solubilidade: Dispersível em água

Insumo natural com:

Ação Antifúngica;

Antimicrobiana

Anti-inflamatória e

Antisséptica.

Emulsões e esmaltes

para tratamentos de

unhas.

Nano Nails - 2016 - All Chemistry

O Nano Nails* é um insumo cosmético natural e altamente tecnológico constituído por 
um blend de óleos essenciais encapsulados em nanopartículas de alta permeação 
com eficácia clínica comprovada na reparação de unhas danificadas, com aspecto 
opaco, esbranquiçado e quebradiço, normalmente diagnosticadas como leuconiquia.

Nanopartículas com ação reparadora,
antimicrobiana e hidratante para unhas
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Composição:
Óleos essenciais de Capim-limão, Melaleuca e Cravo

Capim-limão: Trata-se de uma gramínea perene nativa da Índia, Sri Lanka, Birmânia e Tailândia, dele é extraído um óleo essencial

cujo principal componente é o Citral (Geranial), maior responsável pelas propriedades antifúngica, antimicrobiana, anti-inflamatória

e analgésica deste óleo.

Melaleuca: Trata-se de uma planta originária da Austrália, utilizada desde tempos remotos pelos aborígenes principalmente como

antisséptico. Estudos demonstram que o terpen-4- ol, principal componente deste óleo essencial, é responsável pelas ações

antissépticas e antimicrobianas, contra fungos, leveduras e bactérias gram negativas. Este óleo essencial de melaleuca pode causar reações  

alérgicas em indivíduos pré-dispostos, e estas reações são causadas não pelo óleo em si, mas por subprodutos da reação de oxidação dos 

componentes do óleo que são formados pela exposição à luz e ao oxigênio.  A encapsulação em nanopartículas, minimiza a oxidação do 

ativo e a irritação da pele, provocada por determinados ativos e seus subprodutos de oxidação, porque promove a liberação controlada e 

protege o ativo da interação com os demais componentes da fórmula, reduzindo assim o potencial de oxidação neste meio. Outro benefício

da encapsulação é a redução do odor característico da perfumação da formulação com a fragrância desejada.

Cravo: Trata-se de um broto de flor seca de uma árvore nativa das Ilhas Molucas, na Indonésia. Atribuem-se as

propriedades do óleo essencial de cravo ao seu principal constituinte, o eugenol. 

Tecnologia de encapsulação: A tecnologia desenvolvida e patenteada, presente no Nano Nails, favorece o aumento de permeação

dos ativos nanoencapsulados até as camadas mais profundas da lâmina ungueal, onde o ativo terá uma ação efetiva, segura e rápida.

Modo de Uso: Para a proposta de tratamento e reparação aplicar 
sobre as unhas (sem esmalte) 2 vezes ao dia, preferencialmente 
fazendo o uso de meias ou luvas. Para hidratar as cutículas aplicar 
1 vez ao dia (com ou sem esmalte).

Conclusão: O produto apresentou eficácia comprovada no 
tratamento da leuconíquia em 61% dos casos avaliados com 
efetiva melhora após 4 dias de aplicação do mesmo.

Teste 1:
(Testes efetuados pela Allergisa)

Antes Depois

Redução de estrias ungueais:  O  produto  analisado  foi  o  Nano  
Nails  a  25%  em  base  líquida nanoestruturada. As  voluntárias  
foram  instruídas  a  aplicar  o  produto segundo o modo de uso por 
7 dias. Durante este período as voluntárias foram instruídas a não 
utilizar quaisquer outros produtos nas mãos  ou  unhas,  não  
cortar  ou  lixar  as  unhas  e  não  realizar  tratamentos  na  cutícula.  
No  retorno,  24  horas  após  a  última  aplicação, foram obtidas 
novas imagens macrofotográficas das unhas, nas mesmas condi-
ções anteriores.

Conclusão: Observou-se  que,  após  7  dias  de  uso  da  amostra  
em  estudo,  houve  redução  significativa  da  descamação  e  do  
aspecto esbranquiçado da pele nas pregas ungueais (1), redução 
da rugosidade (2) e ondulação (3) da lâmina ungueal, esta  última, 
dada pela redução da profundidade das estrias longitudinais. O 
relevo 3D simulado foi obtido pela projeção da rugosidade calcula-
da em uma área  retangular  da  lâmina  ungueal  (2).  A  ondula-
ção  foi  obtida  através  da  curva  de  profilometria  obtida  trans-
versalmente  à  lâmina ungueal (3).

Teste 2:
(Testes efetuados pela Kosmo Science)


