
Sérum Concentrado 
Antirrugas

Peptídeos + Ácido Hialurônico

Biotecnologia que estimula e 
protege o Colágeno, a Elastina e 
o Ácido Hialurônico.   

Suaviza rugas e linhas de expressão já 
existentes e previne novas, devolve volume à 
pele e restaura a firmeza e a elasticidade. 
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•  Reforça a integridade estrutural da pele, agindo 
nas três principais substâncias que compõe a 
matriz extracelular: o Colágeno, a Elastina e o Ácido 
Hialurônico.

•  Reduz em 49% a profundidade das linhas de  
expressão após 7 dias*.

•  Reduz em 53% as Metaloproteinases I (MMP-1), 
enzimas responsáveis pela destruição do colágeno, 
combatendo o aumento da flacidez da pele e 
surgimento de rugas e linhas de expressão. 

•  Possui Ácido Hialurônico de Baixo Peso Molecular, que 
tem alta atividade biológica, chegando até a derme.

•  Melhora a elasticidade da pele em 52% após 28 dias* 
(testado na região nasolabial). 

O que ele faz e para quem é recomendado?

•  Aumenta a hidratação da pele em 150% em 7 dias*. 

•  Fórmula com bioativo marinho que promove regeneração, 
rejuvenescimento e reforça a estrutura da pele, elevando a 
produção de substâncias essenciais:

   - Ácido Hialurônico: + 14%
   - Elastina: + 28%
   - Colágenos: 
     I + 110%
     III +40%  
     IV + 190%
     VII + 60% 
     XVII + 120%

•  Possui sistema booster de permeação que permite a ação 
dos bioativos até nas camadas mais profundas da derme.

•  Evita os danos da luz azul, protegendo as substâncias  
da matriz extracelular. 

*uso contínuo, 2x ao dia.
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O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles:

• MADURAS

• COM RUGAS OU LINHAS DE EXPRESSÃO

• COM FLACIDEZ E FALTA DE ELASTICIDADE

Quando usar:

• Diariamente, de manhã e à noite.

• De manhã, após a limpeza da pele e antes do protetor solar.

• À noite, após a limpeza da pele e antes dos demais produtos noturnos.

•  Diminui a velocidade de afinamento da pele decorrente do envelhecimento.

•  Ajuda a prevenir a pele sem brilho, áspera e descamativa por desidratação.



1    Fórmula com um dos mais recentes avanços 
tecnológico para cuidado da pele: os Peptídeos, 
frações de proteínas que constroem a pele. 

2    São 3 Peptídeos biotecnológicos desenvolvidos 
especificamente para ter ação sinérgica: aumentar 
a síntese de colágeno e reverter os sinais de 
envelhecimento. 

3    Tem ampla ação para reforçar a integridade estrutural 
da pele: age nas três principais substâncias que 
compõe a matriz extracelular: o Colágeno, a Elastina 
e o Ácido Hialurônico. 

4    Estimula a produção de 5 tipos de Colágeno - 
os Colágenos I e III, que promovem firmeza e 
preenchimento, e os Colágenos IV, VII e XVII, que 
têm ação sinérgica para manter as camadas da pele 
unidas e coesas, dando mais firmeza à pele.
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Por que o Sérum Concentrado Antirrugas 
é a sua melhor escolha?

5    Forma um biofilme que minimiza os 
níveis de Metaloproteinase-1 (MMP-
1), evitando os danos da luz azul e 
protegendo as substâncias da matriz 
extracelular. 

6    Possui um sistema booster que 
potencializa a permeação dos bioativos 
da fórmula até a camada necessária 
para a ação eficaz, seja epiderme ou 
derme. 

7    Combate os sinais de envelhecimento: 
rugas, linhas de expressão, flacidez, 
desidratação, descamação, opacidade, 
perda da luminosidade e afinamento da 
pele. 



8    Tem ação rápida e eficaz: os primeiros 
resultados podem ser sentidos em 
apenas 7 dias. Suaviza rugas e linhas de 
expressão já existentes e previne novas, 
devolve volume à pele, e restaura a 
firmeza e a elasticidade.

9    Não possui substâncias oclusivas, que prejudicam a 
performance da fórmula, e ainda são muito usadas pelas 
principais marcas no Brasil*, como: 

     • Sodium Polystyrene Sulfonate
     •  Silicones de alto peso molecular (Dimethicone, 

Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol, Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer, Vinyl Dimethicone/
Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Polysilicone-11, 
Polymethylsilsesquioxane, Cyclohexasiloxane, Bis-Peg/
Ppg-16/16, Peg/Ppg-16/16 Dimethicone) 
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*Esses ingredientes prejudicam 
a penetração dos demais ativos 
nas camadas mais profundas do 
estrato córneo, mas ainda são 
utilizados para reter a umidade, 
melhorar a homogeneidade e dar 
sensorial aveludado.

Sérum Concentrado Antirrugas

Epiderme

Camada 
córnea
Camada 
granulosa
Camada 
espinhosa

Camada 
basal

Derme

Hipoderme

Fórmulas convencionais:
Hidratação superficial e efêmera, rapidamente 
perdida pela agressão dos agentes externos 
ou pelo processo descamativo,  
falta de coesão celular  
e minimização da  
função barreira. 

Epiderme

Derme

Hipoderme



10    A pele fica extremamente confortável, pois o sensorial da 
fórmula foi desenvolvido especialmente para o clima e 
estilo de vida do Brasil: rápida absorção, fácil de espalhar e 
textura leve.

11    Livre de ingredientes proibidos ou de uso restrito em 
outros países, mas ainda autorizados e utilizados no 
Brasil, como: 

      • EDTA - proibido na Austrália e partes da Europa. 
      • Parabenos – proibidos na União Europeia. 
      • DMDM Hydantoin – restrito no Japão. 
      • Octocrylene – restrito no Japão e proibido no Hawaí. 

12    Sem fragrância, portanto, livre dos alergênicos proibidos 
ou restritos pelo IFRA (The International Frangrance 
Association) e ainda usado pelas principais marcas, como: 

      • Alpha-Isomethyl Ionone
      • Benzyl Alcohol 
      • Benzyl salicylate
      • Butylphenyl Methylpropional (Lilial)
      • Citral
      • Citronellol
      • Geraniol
      • Hexyl Cinnamal
      • Hydroxycitronellal
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      • Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral)
      • Limonene
      • Linalool

13    Dermatologicamente testado, não fotossensibilizante,  
não irritante e sem disruptores hormonais já conhecidos.

14    Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios de  
segurança tóxica e ambiental da Anvisa e dos  
principais mercados mundiais.  

15    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que respeita os 
mecanismos naturais da pele e é 73% biodegradável. 

16    Utiliza o conservante Fenoxietanol (Phenoxyethanol), 
considerado um dos mais seguros para uso em produtos 
cosméticos pela European Scientific Committee on 
Consumer Safety*, aliando alta performance com baixo 
potencial sensibilizante. Também possui amplo espectro 
de atividade antimicrobiana eficaz contra diversas bactérias 
Gram-negativas e Gram-positivas e contra leveduras. 
Raramente causa reações de sensibilidade.

*”Safety review of phenoxyethanol when used as a preservative in cosmetics”. © 2019 
European Academy of Dermatology and Venereology



         (Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea    
        Trifluoroacetate, Palmitoyl tripeptide-5, Palmitoyl     
        dipeptide -5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine,  
        Glycerin, Aqua, Magnesium Chloride)

•  Combinação de 3 peptídeos desenvolvidos 
especificamente para ação abrangente na pele: 
aumenta a síntese dos colágenos tipos I, III, IV, VII e 
XVII, que trabalham em conjunto para garantir pele 
lisa, firme, com elasticidade e volume, além de reduzir 
a profundidade de rugas e linhas de expressão. 

•  Suaviza rugas e linhas de expressão já existentes e 
previne novas, devolve volume à pele, e restaura a 
firmeza e a elasticidade.    

Bioativos e testes clínicos
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1    Concentrado de Peptídeos 
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Principais benefícios para a pele

• Colágeno I: Responsável por 75% do conteúdo 
proteico da derme, aumenta a resistência mecânica, 
o volume e melhora a textura da pele.

• Colágeno III: Colabora com a homogeneidade 
e flexibilidade e é conhecido como colágeno da 
juventude. 

• Colágeno IV: Molécula fundamental para garantir 
a funcionalidade da Lâmina Densa. Atua como base 
onde os peptídeos de ancoragem são conectados. 
Aumenta a estabilidade da junção dermoepidérmica.

• Colágeno VII: Forma as fibrilas de ancoragem, 
conectando a junção dermoepidérmica à derme. 

• Colágeno XVII: Fundamental na coesão 
das camadas da pele, conectando a junção 
dermoepidérmica à epiderme. 

1    Concentrado de Peptídeos 

Dermis

Epidermis

Dermal-
Epidermal
junction

(DEJ)

Fibroblast

Collagen VII

Collagen XVII Lamina lucida

Lamina densaCollagen IV

Collagens I • III
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2    Ácido Hialurônico de Baixo Peso Molecular 
         (Sodium Hyaluronate) 

•  O Ácido Hialurônico tem a 
capacidade comprovada de aumentar 
significativamente a hidratação 
cutânea e o consequente benefício 
na prevenção do envelhecimento, 
segundo diversos estudos*.

•  Além disso, pesquisas** demonstram 
que o Ácido Hialurônico de Baixo 
Peso Molecular tem alta atividade 
biológica e atravessa o estrato 
córneo, chegando até a derme. 

•  Reforça a função de barreira da 
epiderme, promovendo a hidratação 
e reduzindo a perda transepidérmica 
de água.

*PAPAKONSTANTINOU, E. et al. “Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging”. Dermato-Endocrinology, 2012. 

**ESSENDOUBI, M. et al. “Human skin penetration of hyaluronic acid of different molecular weights as probed by Raman spectroscopy”. Skin Reseach and Technology, 2016.
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2    Ácido Hialurônico de Baixo Peso Molecular 
         (Sodium Hyaluronate) 

•  Reduz a perda proteica no processo descamativo no 
estrato córneo devido à melhora na função de barreira 
causada pelo Ácido Hialurônico de Baixo Peso Molecular.

• Promove preenchimento, sustentação 
e elasticidade da derme, reduzindo a 
velocidade de afinamento da pele. 
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In vivo measurement (determination of protein in strips).
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2    Ácido Hialurônico de 
Baixo Peso Molecular 

         (Sodium Hyaluronate) 

•  Benéfico também para peles oleosas, 
pois regula a produção de TNF-α, 
molécula pró-inflamatória que aumenta 
a produção de sebo cutâneo.
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3    Bioativo Marinho
         (Pseudoalteromonas Ferment Extract) 

•  Bioativo extraído das águas frias da Groenlândia, a 
mais de 2.700m de profundidade.

•  Promove regeneração, rejuvenescimento e reforça a 
estrutura da pele: 

   • Regeneração: gera novas células. 

   •  Rejuvenescimento: rico em proteínas que 
promovem a suavização de rugas e a ação 
firmadora. 

   •  Reforça a estrutura: aumenta a produção dos 
colágenos I, III e IV, responsáveis pela firmeza da 
pele. 

•  Cria uma barreira contra a luz azul, que penetra 
mais fundo do que os raios UVA e UVB, afetando a 

*Teste in vitro.
**Teste in vivo com 26 voluntárias mulheres, com idades de 45-50 anos. Uso contínuo, 2 vezes ao dia, por 28 dias.

produção natural de colágeno, ácido hialurônico e 
acelerando o processo de fotoenvelhecimento. 

•  Aumenta em 14% a produção de Ácido Hialurônico e 
28% de Elastina.* 

•  Reduz em 53% as Metaloproteinases I (MMP-1) ou 
colagenases, enzimas que destroem o colágeno 
e, com isso, aumentam a flacidez da pele e o 
surgimento das rugas e linhas de expressão.*

•  Potencializa a hidratação e a luminosidade natural  
da pele, com um aumento de 150% na hidratação  
em 7 dias**.

• Melhora em 52% a elasticidade após 28 dias (testado 
na região nasolabial, uso contínuo, 2x ao dia). 

•  Reduz em 49,5% a profundidade das linhas de 
expressão após 7 dias**.
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Estrutura da Pele

Componentes do FHN

FHN está presente no estrato córneo e 
desempenha um papel importante na 
manutenção da umidade da pele.

Fonte: H.W.Spier, G.
Pascher, Hautarzt, 7,55-60 (1956)

Epiderme
Estrato 
córneo

Derme

Tecido 
Subcutâneo

FHN
Aminoácidos                   42%

PCA                                  12%

Ácido lático                      11%

Ureia                                 7%

Outros                              28%

4    Amido Vegetal Hidrolisado  
+ Biopolímero Vegetal  
+ PCA Sódico + Pró-Vitamina B5 
+ Bioativos da Cana de Açúcar

         (Maltooligosyl glucoside, Sodium polyacrylate  
        starch, Hydrogenated starch hydrolysate,   
        Sodium PCA, Panthenol, Pentylene glycol) 

Ação sinérgica que atrai, retém, estimula e amplifica 
a produção e absorção de água.

•  PCA Sódico é um umectante natural, derivado 
do ácido glutâmico. Está presente em grande 
quantidade na pele, pois compõe o FHN.

•  No estrato córneo, a pró-vitamina B5 é convertida 
em ácido pantotênico e então, é distribuída 
e absorvida pelas células, tornando-se a 
Acetilcoenzima A (Acetil-CoA), mediador essencial 
de diversos processos bioquímicos, que:

   -  Geram energia, água e CO2, que contribuem para a vitalidade 
e hidratação das células;

   -  Sintetizam ácidos graxos e esfingolipídios, que favorecem o 
funcionamento saudável da barreira cutânea e a redução da 
perda transepidérmica da água;

   -  Metabolizam aminoácidos, que promovem maciez e 
elasticidade à pele.

PCA Sódico corresponde 
a 12% do FHN



Conteúdo aquoso do estrato córneo das 
regiões avaliadas dos antebraços antes e 
após 1 e 2  horas de uma única aplicação das 
formulações estudadas (mediana e intervalo 
de confiança de 95%). 
* Significativo em relação ao basal (p<0,001)
P pantenol

veículo
veículo + 0,5% P

veículo + 1,0% P

veículo + 5,0% P
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Teste de Tukey - Fatores de variação: formulações e tempos - Conteúdo aquoso do estrato córneo das 

regiões avaliadas dos antebraços após uma única aplicação das formulações estudadas.

Tempo Regiões avaliadas Média Valor crítico de Tukey 5%

Antes

Após 1 hora

Após 2 hora

1- Veículo

1- Veículo

1- Veículo

48,84750

59,37000

57,47900

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

49,03200

59,98751

57,87500

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

50,57750

61,51500

58,18500

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

50,52501

10,1462964,07750

61,24000
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Pró-vitamina B5: conteúdo aquoso do estrato córneo.

 Teste a curto prazo.

Fonte: Bueno de Camargo Júnior, Flávio. “Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes por bioengenharia cutânea” – Universidade de São Paulo, 2006. 



Perda de água transepidérmica (TEWL) dos 
antebraços das voluntárias antes e após 
1 e 2  horas de uma única aplicação das 
formulações estudadas (mediana e intervalo 
de confiança de 95%). 
* Significativo em relação ao basal (p<0,001)
P pantenol

veículo
veículo + 0,5% P

veículo + 1,0% P

veículo + 5,0% P
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regiões avaliadas dos antebraços após uma única aplicação das formulações estudadas.

Tempo Regiões avaliadas Média Valor crítico de Tukey 5%

Antes

Após 1 hora

Após 2 hora

1- Veículo

1- Veículo

1- Veículo

5,49050

4,63100

4,30700

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

6,09500

4,26800

4,33250

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

5,66250

4,37600

4,45250

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

5,68500

1,214904,26850

4,01550
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Pró-vitamina B5: perda transepidérmica da água.

Teste a curto prazo.

Fonte: Bueno de Camargo Júnior, Flávio. “Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes por bioengenharia cutânea” – Universidade de São Paulo, 2006. 



Perda de água transepidérmica (TEWL) dos 
antebraços das voluntárias antes e após 
1 e 2  horas de uma única aplicação das 
formulações estudadas (mediana e intervalo 
de confiança de 95%). 
* Significativo em relação ao basal (p<0,001)
P pantenol
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veículo + 0,5% P
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r Teste de Tukey - Fatores de variação: formulações e tempos - Perda de água transepidérmica (TEWL) 

das regiões avaliadas dos antebraços durante 30 dias de aplicação das formulações estudadas.

Tempo Regiões avaliadas Média Valor crítico de Tukey 5%

Antes

Após 15 dias

Após 30 dias

1- Veículo

1- Veículo

1- Veículo

4,75400

4,34250

4,10350

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

4,67400

4,13050

3,84150

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

5,15700

4,05050

4,03200

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4,80950

0,922233,18150

3,38050
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Pró-vitamina B5: perda transepidérmica da água.

Teste a longo prazo.

Fonte: Bueno de Camargo Júnior, Flávio. “Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes por bioengenharia cutânea” – Universidade de São Paulo, 2006. 



Para saber mais sobre a Riô e conhecer 
outros produtos, acesse o nosso site: 

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


