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AVENA EYES® 

Extrato de aveia rico em ácido retinóico e vitamina C 

 

INCI NAME: Avena sativa, Prunus ameniaca, Rosa canina, Pollen, Propylene glycol, Water, Imidazolidinilurea 

e Methylparaben. 

 

INTRODUÇÃO 

AVENA EYES® é um complexo de extratos vegetais rico em ácido retinóico e vitamina C de fontes 

vegetais com proteínas, ácidos graxos essenciais, flavonóides, açúcares e minerais. 

Apresenta propriedades hidratantes, umectantes, regeneradoras da pele e emoliente, sendo ativo 

cosmético multifuncional altamente interessante para o uso em produtos anti-aging, em especial para 

aplicação na área dos olhos. 

 

 

DESCRIÇÃO 

Aveia – Ação Calmante e Emoliente. 

O principal componente do AVENA EYES® é o extrato de Aveia (Avena sativa), que tem sido utilizado 

por séculos como agente emoliente e calmante da pele. Comercialmente, o apelo da aveia tem sido 

explorado com grande sucesso na cosmética mundial por remeter à suavidade e maciez, atributos 

valorizados por consumidores. 

Informações Técnicas 



 

 

Estudo francês demonstrou a atividade antiirritante da aplicação tópica do extrato de Avena sativa, 

utilizando o lauril sulfato de sódio como modelo irritante. Voluntários sadios receberam a aplicação do 

extrato sob oclusão por 2 horas e após esse período, a aplicação do modelo irritante por 24 horas. Foi 

concluída a ação preventiva da prévia aplicação do extrato contra a irritação induzida. 

Rosa Mosqueta – Ação Regeneradora do Ácido Retinóico sem efeitos adversos. 

AVENA EYES® é rico em rosa mosqueta, extrato vegetal que traz o interessante ácido retinóico. 

Em 1988, dois pesquisadores, a Dra Berta Pareja, da Faculdade de Farmacologia e Bioquímica da 

Universidade UNMSM , Lima, Peru, e o Dr Horst Kehl, da Escola de Farmacologia da Universidade de 

Missouri, USA, identificaram a presença do ácido retinóico como o composto ativo responsável pelas 

propriedades do Óleo de Rosa Mosqueta. 

“As rugas finas palpebrais ao redor do complexo órbito-óculo-palpebral surgem em torno dos 28 

anos e dependem da espessura da pele, hábitos sociais e geográficos. A queda das porções látero-externas 

das pálpebras leva á diminuição da fenda palpebral.” 

Segundo resultados publicados pelos cientistas, o Óleo de Rosa Mosqueta promove os mesmos 

benefícios que o Ácido Retinóico no tratamento cutâneo, sem causar efeitos adversos. No óleo de rosa 

mosqueta o ácido trans-retinóico encontra-se como parte de um sistema complexo composto por ácidos 

graxos essenciais. Portanto, a sua liberação é lenta, de forma gradativa, eliminando o risco de irritação 

cutânea. Dessa maneira, o Óleo de Rosa Mosqueta foi apontado como um ativo cosmético extremamente 

eficaz e, atualmente, é explorado por sua ação anti-aging, sendo muito bem tolerado. 

Outros Componentes:  

AVENA EYES® é rico em extrato de Damasco (Prunus armeniaca) e de pólen, que contém frações de 

flavonóides, proteínas, açúcares, minerais, vitamina C e outras vitaminas. Esta composição auxilia no reparo 

cutâneo, fortalecimento de vasos sangüíneos, reposição de micronutrientes e estímulo da atividade celular. 

 

 

PROPRIEDADES 

1. Avena sativa – Aveia. 

- Proteínas, lipídios, ácido pantotênico, ácido salicílicoe enzimas. Estimula a síntese de colágeno, 

promovendo a redensificação dérmica. Possui ação hidratante e emoliente. Fortalece os vasos, com o intuito 

de prevenir a eritrodiapedese e olheiras. 

- Oligoelementos: Vitaminas A, B1, B2, PP, D, K, Boro, Iodo, Cálcio, Fósforo, Potássio, Magnésio, Cobalto, 

Zinco, Manganês, Alumínio, Sódio e Ferro. 

- Apresenta também um hormônio semelhante à foliculina, ação estrogênica. 

2. Prunus armeniaca – Damasco 



 

 

- Vitamina C, açúcares e proteínas. 

3. Rosa canina – Rosa Mosqueta 

- Vitamina C, ácidos graxos essenciais e ácido retinóico. 

“Estudos demonstram sua ação regeneradora cutânea, auxiliando na atenuação de cicatrizes e 

rugas, prevenindo o envelhecimento prematuro e devolvendo a tonalidade natural da pele “O óleo da Rosa 

Mosqueta produz todos os benefícios do Ácido Retinóico, mas sem seus efeitos secundários, devido ao seu 

conteúdo de Ácidos Graxos Essenciais”. 

4. Pólen 

- Poteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas: A, C, D, K e complexo B, carotenóides, minerais, ácido 

Nicotínico e ácido Pantotênico. Flavonóides (Quercetina), lipídios e enzimas. 

 

 

INDICAÇÕES 

Tratamento das peles envelhecidas. 

Tratamento de olheiras. 

Tratamento de rugas ao redor dos olhos. 

Tratamento facial e corporal das peles ressecadas. 

Auxiliar na manutenção da integridade cutânea. 

 

 

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA 

5 a 10%. 
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