
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   MECANISMO DE AÇÃO / PROVAS DA EFICÁCIA 

A Etat Pur usa ácido hialurónico de baixo peso molecular por causa das suas reconhecidas propriedades biológicas. As suas diferentes ações 

são as seguintes: 

• Regeneração de tecidos: 

Estudos in vitro mostram que o ácido hialurónico estimula a síntese de colagénio tipo I na derme [1] e aumenta a proliferação de fibroblastos [2, 3]. 

Estes últimos também têm a capacidade produzir ácido hialurónico. A quantidade de ácido hialurónico na pele é, então, aumentada. A pele fica 

mais densa, mais tonificada e firme e as rugas são suavizadas [1, 3]. 

• Hidratação: 

Estudos in vitro mostram que o ácido hialurónico estimula a síntese de proteínas que formam junções estreitas (de oclusão), como ocludinas ou 

ZO-1, que impedem a perda transepidérmica de água [1]. Além disso, o ácido hialurónico aumenta a hidratação natural da pele [4]. 

• Alisamento: 

Estudos in vivo demonstraram que a aplicação de ácido hialurónico de baixo peso molecular melhora significativamente a cicatrização da pele [5]. 

Ativa a reepitelização, regula a proliferação e migração celular e atenua a rugosidade da epiderme recém-formada [1, 5]. O ácido hialurónico 

promove a cura, estimulando a adesão e a proliferação celular [6]. Os tecidos reparados são de melhor qualidade e as cicatrizes são menos visíveis. 

As capacidades de regeneração do ácido hialurónico de baixo peso molecular podem, portanto, ser usadas com eficiência no tratamento do 

envelhecimento da pele. 

Um estudo com um creme a 0,1% de ácido hialurónico com diferentes pesos moleculares (50 a 1.200 kDa) demonstrou uma melhoria mais 

significativa para baixos pesos moleculares, na hidratação e elasticidade da pele, bem como para o efeito antirrugas medido após 60 dias [7]. 

 

 OPINIÃO DO NOSSO ESPECIALISTA 

 
Este polímero da família dos glicosaminoglicanos desempenha um papel importante nas estruturas cutâneas. Relativamente resistente à 

biodegradação, mas obviamente biocompatível e não muito imunogénico, utiliza-se como técnica de preenchimento de rugas. Altamente 

higroscópico, forma filmes protetores e serve como matriz biológica para muitos processos de reconstrução. Este é o seu efeito biológico mais 

marcante e certo. 

O ácido hialurónico está disponível em diferentes “graus” de peso molecular, de alguns milhares a milhões de Daltons. A viscosidade e a 

capacidade de revestir a superfície da pele aumentam à medida que o peso molecular aumenta. 

 

 

 

 

 

 

O ácido hialurónico é um glicosaminoglicano encontrado em todos os vertebrados, principalmente nos tecidos conjuntivo, epitelial e nervoso. É um 

dos principais componentes da matriz extracelular. Esta matriz permite que as células se organizem em tecidos. Mais de 50% do ácido hialurónico 

total do corpo é encontrado na pele, o que demonstra a importância da sua contribuição para a condição da nossa pele. 

O ácido hialurónico é um constituinte natural da derme, desempenhando um papel importante na hidratação, tonicidade e elasticidade da pele. Em 

peles jovens é encontrado em maiores quantidades. Com o tempo, a sua concentração diminui, principalmente porque os radicais livres aos quais 

estamos expostos (sol, poluição, etc.) destroem-no. Pouco a pouco, a nossa pele fica mais seca e enrugada. 

Estima-se que, aos 50 anos, homens e mulheres tenham apenas metade da quantidade de ácido hialurónico que tinham na infância. 

Como uma "esponja molecular", o ácido hialurónico é capaz de reter mais de 1.000 vezes o seu peso em água, restaurando as propriedades 

elásticas da pele, contribuindo para a hidratação e alisando a superfície. 

Na cirurgia plástica, o ácido hialurónico é injetado na derme e faz imediatamente com que a pele pareça macia e lisa. 

Nos cosméticos, o ácido hialurónico de baixo peso molecular (ácido hialurónico LW) desempenha um papel fundamental na migração e proliferação 

celular, dois processos que ocorrem durante a regeneração, reconstrução ou cicatrização de feridas. As capacidades de regeneração do ácido 

hialurónico de baixo peso molecular podem, portanto, ser usadas com eficiência no tratamento do envelhecimento da pele. Também é usado, 

devido a estas propriedades, na forma de injeções intradérmicas para preenchimento de rugas ou em cirurgias oculares e articulares. 

ÁCIDO HIALURÓNICO LW 
Indicações principais: rugas instaladas, perda de firmeza 
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Os oligómeros mais pequenos e com um padrão básico (dissacarídeo) excedem 1.000 Daltons, limitando assim a passagem transdérmica nas 

camadas mais profundas. Contudo, se impregnados no estrato córneo, estes são capazes de alterar os gradientes no estrato córneo/epiderme 

e regular os processos de epidermalização através do efeito “esponja de água e iões”. O efeito é ainda mais percetível quando a pele está 

danificada. 

Como a molécula é altamente bio-aderente e estável, produz efeitos mais sustentados do que todos os outros pequenos agentes higroscópicos 

que são, por natureza, altamente difusíveis. 

Na pele danificada ou nas culturas celulares, os efeitos de regeneração e de proteção celular estão bem estabelecidos. 

Na pele saudável, os efeitos do condicionamento da pele são altamente satisfatórios e a tornam o ácido hialurónico uma molécula de referência. 

As proporções entre os vários pesos e concentrações estão relacionadas com as propriedades cosméticas e aos efeitos imediatos esperados. 

Acreditamos que é necessário ter pesos moleculares pequenos para um efeito menos superficial e permitir um gradiente favorável de água e 

iões (especialmente Ca). 

Assim, encontram-se concentrações de 0,01% a 1%. A utilização na ordem dos 0,5% de baixos e altos pesos deve permitir responder eficazmente 

às necessidades cosméticas da pele. 

 

    DOSE EFICAZ 

Segundo todas as publicações e estudos científicos, os usos habituais deste ingrediente ativo e a opinião do nosso especialista, conclui-se o uso 

do ativo puro Ácido Hialurónico na concentração de 0,8%, ou seja, 680 mg por 100 ml (frasco de 100 mg por 15 ml) 

 

O ingrediente ativo puro A06, ácido hialurónico, é formulado em associação com ácido hialurónico de outro grau, de peso molecular médio (1,3-

1,8 kDa) que permanece na superfície da pele [8]. Além de suas propriedades biológicas, as propriedades físicas do ácido hialurónico de peso 

médio conferem à molécula um efeito hidratante que melhora a elasticidade da pele [7]. 
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Estas informações, em nenhum caso, deverão ser consideradas informações médicas, vinculativas e das quais decorra qualquer 
responsabilidade. É lícita a utilização ou a reprodução das informações disponibilizadas apenas para fins exclusivamente privados, e 
sem fins comerciais diretos ou indiretos. Quem, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos 
de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação, nos termos dos artigos 75.º, n.º 2, 
al. a) e 211.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. 
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