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Hyanify TM
Bioplastia facial
Aliado contra o “Bigode Chinês”
O único que estimula o preenchimento natural das rugas e potencializa o efeito de procedimentos em
laboratório.
O envelhecimento cutâneo favorece o desequilíbrio entre a síntese e a degradação do ácido
hialurônico. Ocorre, portanto, a diminuição da síntese e um aumento da atividade da enzima
hialuronidase, responsável pela degradação do ácido hialurônico, perda de água e volume da pele,
levando ao aparecimento de rugas e linhas de expressão. O ácido hialurônico, presente em abundância
na matriz extracelular da derme, é responsável por promover sustentação e volume à pele, tem
participação na migração e proliferação celular e também na cicatrização de feridas.
Hyanify TM é um exopolissacarídeo obtido da fermentação biológica da y-proteobactéria marinha,
extraído da superfície da alga Laminaria macroalgae, que é encontrada na região Aber-Wrach do mar
Atlântico, na costa ocidental Britânica. Os microrganismos que habitam essa área desenvolveram
estruturas e mecanismos especiais para garantirem sua sobrevivência, um deles é a síntese de
substâncias importantes, como o ácido hialurônico (HA)
Desenvolvido pela Lipotec, Hyanify TM é um potente ativo antiaging, que aumenta a síntese de
ácido hialurônico pelos fibroblastos, fornecendo sustentação e volume à pele, reduzindo a aparência e
profundidade de rugas e linhas de expressão.
EFICÁCIA DO HYANIFY TM
ESTUDO IN VITRO
Indução de ácido hialurônico (HA) em fibroblastos dérmicos humanos
Teste realizado em fibroblastos dérmicos humanos (HDFa) com 1 mg/ml de HYANIFY
indução de ácido hialurônico em teste de ELISA.
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RESULTADO
Hyanify TM promove aumento significativo de 66% na síntese de ácido hialurônico.
ESTUDO IN VIVO
Redução das rugas e linhas de expressão
Estudo realizado em voluntários com rugas na região nasolabial de intensidade moderada, aplicando
uma solução de Hyanify TM 1% duas vezes ao dia. Foi avaliada a circunferência da área e o volume das
rugas.

RESULTADO
Notável diminuição do volume, área e circunferência da ruga nasolabial, melhorando ainda mais em 28
dias, com efeitos estatisticamente significativos.
Hyanify TM apresentou excelente melhora na aparência da rugas e linhas de expressão.
ATRIBUTOS DO PRODUTO








Exopolissacarídeo, extraído da superfície da alga Laminaria macroalgae
Reduz a aparência e profundidade, principalmente do “bigode chinês”
Aumenta a síntese de ácido hialurônico
Aumento da hidratação na derme e epiderme
Fornece volume e sustentação à pele
Combate a flacidez
Ideal para área nasolabial suscetível a mudanças de volume da pele

APLICAÇÃO DE HYANIFY TM
Hyanify TM pode ser usado em géis, loções, cremes e géis-creme na concentração de 1%.
Aplicar 2 a 3 vezes ao dia na região indicada. Pode ser aplicado em toda a face.
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