Benefícios do Oxyvita Cabelos, Pele & Unhas
Oxyvita Fórmula UPC é indicado para cabelos finos, sem brilho, com redução do
crescimento e que se quebram facilmente, e unhas com descamação, dificuldade no
crescimento ou com aspecto estriado. Para cabelos com queda, Oxyvita Fórmula
UPC é a solução.

A biotina, também conhecida como vitamina B7, é um componente do complexo B
que tem recebido cada vez mais atenção. Seus benefícios estéticos para a pele e para
os cabelos tornaram a biotina famosa, mas a verdade é que seus efeitos vão muito
além disso.Essa vitamina, cuja deficiência é bastante rara, beneficia ainda quem
procura perder peso e quem busca ganhar massa muscular. Dessa forma, vale a pena
garantir que os níveis diários sejam atingidos, o que pode facilmente ser feito pela
vasta maioria das pessoas sem suplementação.
Vamos conferir abaixo todos os benefícios da biotina para a boa forma e saúde, e
assim você vai compreender para que serve essa vitamina em seu organismo.

1. Menos Colesterol e Triglicerídeos
Em primeiro lugar, há claros benefícios da biotina para a saúde do sistema
circulatório e do coração. Bons níveis de biotina no corpo contribuem para uma
redução dos níveis de colesterol, o que diminui significativamente o risco e
severidade da hipertensão, bem como da arteriosclerose.
A biotina tem o mesmo efeito redutor sobre os níveis de triglicerídeos, que
também são nocivos para o sistema circulatório e que podem até mesmo piorar o

problema do colesterol, diminuindo os níveis de colesterol HDL (o colesterol
“bom”).

2. Regulação dos Níveis de Açúcar
A biotina também tem entre as suas funções a manutenção de níveis de açúcar
regulares no sangue. Essa manutenção, que evita momentos de excesso ou de
escassez de açúcar, reduz a pressão sobre os níveis de insulina. Dessa forma, um
dos benefícios da biotina é prevenir e reduzir a severidade da diabetes tipo 2.

3. Benefícios para a Pele e para o Cabelo
A biotina também é raramente chamada de vitamina H, nome que recebeu em
virtude das palavras Haar e Haut, termos alemães para cabelo e pele. Desde o
começo dos estudos sobre a biotina, foram reconhecidas as suas funções na
manutenção da saúde da pele, do cabelo e das unhas.
Os benefícios da biotina para esses tecidos se mostram através de uma queda de
cabelo em menor quantidade, bem como através de cabelos e unhas mais fortes, as
quais passam a se quebrar menos frequentemente. Além disso, a pele também se
torna mais sadia, evitando uma série de problemas estéticos como a acne ou
quaisquer dermatites.

4. Melhor Metabolismo
Um dos mais significativos benefícios da biotina é o seu papel no metabolismo,
realizado sobretudo através da ativação de enzimas. As enzimas são essenciais
para uma digestão eficaz, uma vez que são elas que quebram os nutrientes em
unidades menores que podem ser absorvidas pelo corpo. Dessa forma, a biotina
zela por uma digestão completa, com uma absorção mais rápida e mais segura dos
nutrientes necessários.

5. Reparo dos Tecidos
A biotina também possui funções importantes no que se refere ao crescimento e ao
reparo de uma grande variedade de tecidos do corpo humano. Dessa forma, o
crescimento da medula óssea depende da biotina, bem como o reparo das células
nervosas eventualmente danificadas.

6. Perda de Peso
Os benefícios da biotina para a perda de peso se dão sobretudo através de suas
funções no metabolismo. A ativação das enzimas para que serve a biotina garante a
absorção dos nutrientes necessários, evitando que o corpo tenha reações negativas
que levam ao acúmulo de gordura a ao aumento exagerado do apetite.

Outro ponto importante para o emagrecimento é o controle que a biotina exerce
sobre os níveis de açúcar no sangue. Níveis altos de açúcar favorecem o acúmulo
de gordura. Além disso, níveis controlados de açúcar permitem que o corpo
funcione com níveis mais baixos de insulina, um hormônio que estimula o
armazenamento de gordura

7. Ganho de Massa Muscular
A biotina é de grande importância para o ganho de massa muscular, sobretudo em
virtude de suas funções no reparo dos tecidos danificados. A recuperação dos
tecidos se encaixa perfeitamente no treino de hipertrofia, cujo princípio é provocar
pequenos danos nos músculos, que são em seguida reparados com ganhos de
massa muscular.
Através de seu papel na digestão, a biotina garante ainda que o corpo tenha a
energia necessária para a síntese proteica, fator essencial para o crescimento dos
músculos.
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O que é o ácido ascórbico
O ácido ascórbico é o nome químico da vitamina C e é como ela é chamada quando
é usada na composição de produtos cosméticos. Com a sua molécula diferenciada
para aumentar a sua estabilidade química, ele pode ser denominado de fosfato de
ascórbica, palmitato de ascorbila, ascorbila glucoside.
O ácido ascórbico, diferente do ácido hialurônico, não existe naturalmente em
nossa pele. Mas sua versão sintética, isto é, produzida em laboratório, é utilizada
para prevenir o fotoenvelhecimento da pele e estimular a produção de colágeno.

Indicações do ácido ascórbico
O ácido ascórbico tem ação antioxidante, combatendo os radicais livres e assim
prevenindo e retardando o envelhecimento. Outra função dele é estimular a
produção de colágeno da pele, reduzindo a flacidez. Além disso, ele atua nos
melanócitos, células que guardam a melanina, uniformizando a cor da pele.
O ácido ascórbico protege a pele em suas camadas mais profundas. Seus efeitos de
fotoproteção incluem diminuição de eritema (vermelhidão), diminui alterações em
nível celular e DNA, reduz também o aparecimento de manchas, diminui o câncer
de pele e o envelhecimento.

Por isso o ácido ascórbico é utilizado para prevenir os danos causados pela
exposição à radiação ultravioleta e é aplicado em muitos produtos cosméticos póssol. Também é usado em tratamentos anti-aging, para estímulo na síntese de
colágeno, no tratamento de melasma, estrias brancas e eritemas pós-operatório
tratados com laser.
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