
Nikkol VC-iP

M E C A N I S M O  D E  A Ç Ã O

O Nikkol VC-IP é um potente antioxidante, 
proporcionando proteção, uniformização e firmeza à pele. 
Sua estrutura é composta pela  vitamina  C  ligada  a  
quatro  moléculas  de  ácido  isopalmítico, que interage 
naturalmente com as aminas presentes no fio de cabelo, 
proporcionando nutrição e reparação.

•	Nikkol VC-IP  é o derivado lipossolúvel da 
Vitamina C na forma de éster que apresenta alta 
estabilidade e excelente absorção percutânea;

•	Possui potente ação antioxidante;

•	Contribui para a uniformização do tom da pele, 
por inibir a atividade da tirosinase;

•	Estimula a síntese e proteção de colágeno, 
favorecendo a firmeza da pele;

•	Auxilia na redução da acne;

•	Reduz os danos celulares no DNA induzidos pela 
radiação UV;

•	Promove a restauração de cabelos danificados, 
promovendo nutrição capilar e mais brilho e 
maciez para os fios;

•	Protege e repara as cutículas do cabelo, 
devolvendo o condicionamento natural dos fios.
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E S t U D O  I N  V I V O

B E L E Z A

O ÉSTER DE VITAMINA C DE TECNOLOGIA JAPONESA, 
MULTIFUNCIONAL E MAIS ESTÁVEL DO MERCADO

Eficácia no combate à acne, vermelhidão e 
uniformização do tom da pele
Avaliação de 10 pacientes com acne e vermelhidão na 
pele que aplicaram gel aquoso com 10% de Nikkol VC-IP 
por pelo menos 2 meses.

Nikkol VC-IP exibiu notável eficácia no controle da acne, 
na vermelhidão e na hiperpigmentação da pele.

Reparação da cutícula de cabelos danificados

Avaliação da propriedade de 0,5% de Nikkol VC-IP 
em restaurar a hidrofobicidade do fio de cabelo.

As imagens mostram melhora da cutícula dos fios 
após aplicação de Nikkol VC-IP.

INCI NAME: Ascorbyl tetraisopalmitate
Concentração Usual:
Pele: 0,05% a 20%. Pode ser utilizado puro em spots, 
a 100%. 
Cabelo: 0,5%
pH de estabilidade: 4,0 a 6,0.
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Sugestões de Fórmulas

Filmexel proporciona ação protetora frente ao material particulado 
proveniente da poluição e microrganismos. Fensebiome reforça essa ação, 
pois fortalece a pele urbana, promove o equilíbrio da microbiota e reforça 
a função de barreira física. Lumicease prepara, protege e repara a pele 
dos danos induzidos pela luz solar e artificial (luz azul). Nikkol VC-IP possui 
ação antioxidante protegendo contra radiação solar. Juntos, promovem a 
proteção completa para a pele contra a poluição física, radiação ultraviole-
ta, luz azul e, ainda, favorecem o equilíbrio da microbiota.

Brighlette atua através de 5 mecanismos de ação diferentes sobre o 
processo de melanogênese. Nikkol VC-IP potencializa a ação antioxidante, 
firmadora e despigmentante da formulação, complementando os 
benefícios proporcionados pelo Brighlette.

A Azeloglicina auxilia no controle da oleosidade, contribui para a 
uniformização do tom da pele e promove efeito antisséptico e anti-
inflamatório. Vitinoxine possui ação retinol-like. Nikkol VC-IP colabora 
para reduzir a acne, por diminuir os marcadores inflamatórios. HydrOlive+ 
é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório padronizado em 20% 
de hidroxitirosol e contribui para a uniformização do tom da pele e 
renovação celular.

Esses ativos colaboram para deixar a pele macia, luminosa, firme e uniforme. 
Essa fórmula pode ser tilizada para complementar os benefícios do Peeling de 
Jessner+Ácido Retinóico: Oli-Ola mimetiza a  ação de um peeling, promo-
vendo maciez e uniformização, além de aumentar a firmeza e luminosidade  
cutânea. HentoWhite AF é formado por hexilresorcinol, molécula derivada  do 
resorcinol,  presente no Peeling de Jessner, potencializando suas ações. Nikkol 
VC-IP favorece a firmeza da pele, possui ação antioxidante e contribui para a 
uniformização cutânea.

Para nutrir e reparar o cabelo, a máscara com Nikkol VC-IP reestabelece o 
condicionamento natural dos fios, selando as cutículas e restaurando o brilho, 
maciez e proteção. Hemiesqualano é obtido da cana-de-açúcar e proporciona 
brilho e maciez, e o Oat Lipid é o óleo da aveia e o único com ceramidas em 
sua composição, promovendo nutrição intensiva para o cabelo.

Contém Nikkol VC-IP, vitamina C na forma de éster, que reestabelece o 
condicionamento natural dos fios, restaurando brilho, maciez e proteção.

PRIMER SKIN FULL PROTECTION MACIEZ, UNIFORMIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PELE

MÁSCARA DE NUTRIÇÃO E REPARAÇÃO CAPILAR

BOOSTER DE NUTRIÇÃO CAPILAR

EFEITO 5 EM 1 NA HIPERPIGMENTAÇÃO CUTÂNIA

RENOVAÇÃO CELULAR E PREVENÇÃO DA 
HIPERPIGMENTAÇÃO PÓS-INFLAMATÓRIA NA ACNE

Filmexel                                                                                                              0,5%
Fensebiome                                                                                                              1%
Lumicease                                                                                                              2%
Nikkol VC-IP                                                                                                              10%
Sérum com Nikkomulese 41 qsp                                                                      30  ml
Aplicar diariamente antes do FPS.

HentoWhite AF                                                                                                              0,5%
Nikkol VC-IP                                                                                                              10%
Creme com Nikkolipid 81S qsp                                                                     50 ml
Aplicar uniformemente na face à noite.

Nikkol VC-IP                                                                                                              10%
Oat Lipid                                                                                                              10%
Hemiesqualano                                                                     50 ml
Máscara Capilar com Varisoft Bt 85 Pellets qsp                100 g
Após a lavagem, aplicar a máscara sobre os fios, deixar 
agir por um período de 5 a 15 minutos e enxaguar.

Nikkol VC-IP                                                                                                              10%
Booster bifásico qsp                                                                                                                          10 ml
Aplicar de 10 a 15 gotas para cada 10 g de máscara ou 
condicionador.  Deixar o produto agir pelo tempo necessário 
e enxaguar. Se desejado, pode ser utilizado diretamente nos 
fios como Leave-in.

Oli-Ola                                                                                                        300 mg
Administrar 1 dose ao dia.

Brighlette                                                                                                              2%
Nikkol VC-IP                                                                                                              10%
Sérum Refrescante Nikkomulese 41 qsp                      30 ml
Aplicar na face à noite.

Nikkol VC-IP                                                                                                              5%
Vitinoxine                                                                                                              3%
Azeloglicina                                                                                                                                                         10%
HydrOlive+                                                                                                              0,5%
Gel Creme com Nikkomulese 41 qsp                                                                         30 g
Aplicar na face pela manhã.
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QUER SABER MAIS?
Aponte a câmera no QR Code ao lado
ou acesse o link: galena.com.br/ativos/nikkol-vc-ip/

MAGISTRAL   
0800 142 700  
0800 701 4311

INDUSTRIAL  
0800 144 150

vendas@galena.com.br  
industrial@galena.com.br

www.galena.com.br

Referências: 
Literatura do fornecedor (Nikkol/Japão)
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