
Gel de 
Banho

Limpeza eficiente sem 
sabão e que aumenta a 
hidratação em 41%  

O primeiro passo do skincare corporal: 
remove impurezas respeitando o pH 
fisiológico e o equilíbrio da barreira 
cutânea, hidrata e tem ação antioxidante. 
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(21) 99540-4746   

lab@riocosmeticos.com

Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  



• Promove limpeza eficiente sem ressecar  
ou agredir o equilíbrio da barreira cutânea.

•  Aumenta a hidratação em 41% 
imediatamente após o uso.

•  Respeita o pH da pele, ajudando a manter 
a camada de proteção natural nos níveis 
ideais de acidez para inibir  
micro-organismos nocivos.

•  Ajuda a repor minerais essenciais 
perdidos por meio do suor, favorecendo 
a restauração do equilíbrio hídrico e de 
nutrientes da pele.

•  Tem ação antioxidante e previne a 
desidratação, uma combinação que ajuda a 
evitar o envelhecimento precoce da pele.
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O que ele faz e para 
quem é recomendado?

Para quais peles:

• TODAS

•  ESPECIALMENTE  
AS MADURAS,  
RESSECADAS OU  
SUBMETIDAS A  
BANHOS FREQUENTES

Quando usar:

•  Diariamente, no banho.



1    Fórmula pensada para os hábitos e estilo de vida  
da brasileira, que toma banhos frequentes e,  
em muitos casos, mais de uma vez ao dia.

2    Os agentes de limpeza são suaves e não  
ressecam a pele.

3    Contém bioativos hidrofílicos e lipofílicos de alta 
afinidade com o manto hidrolipídico e que aumentam 
em 41% a hidratação da pele imediatamente após o uso. 

4    O processo de fabricação não é obtido por saponificação, 
método amplamente adotado pelo mercado e em que a 
reação é sempre ácida, pois utiliza:

     -  Hidróxido de Sódio (pH 13-14) -  
encontrado em sabonetes em barra.

     -  Hidróxido de Potássio (pH 13-14) -  
encontrado em sabonetes líquidos.

4

Por que o Gel de Banho  
é a sua melhor escolha?

5    Os benefícios não deixam de lado o sensorial: 
o gel forma uma espuma agradável e 
persistente.

6    O Gel de Banho é 86% mais hidratante do 
que fórmulas contendo com os principais 
tensoativos de limpeza do mercado. 

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

8    Fragrância hipoalergênica: não possui 
alergênicos - como Hexyl Cinnamal  e  Benzyl  
Salicylate - já conhecidos e ainda usados pelas 
principais marcas do segmento.

9    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que 
respeita os mecanismos naturais da pele, e 
com 86% de ingredientes biodegradáveis.



10    Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios de 
segurança tóxica e ambiental não só da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), mas 
também dos principais mercados mundiais.  

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

       - Parabenos - proibidos na União Europeia.  
       -  Poliacrilamidas (Polyquaternium -7) -  

restrito na União Europeia.  
       - DMDM Hydantoin - restrito no Japão.  

12    Não utiliza conservantes que podem  
causar sérios danos à saúde: 

      - Parabenos - disruptores hormonais.  
      - DMDM Hydantoin - liberador de formaldeído.   
      - Imidazolidinyl Urea - liberador de formaldeído.  
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13    O conservante Fenoxietanol 
(Phenoxyethanol) une alta performance 
com baixo potencial sensibilizante.  
Ele possui um amplo espectro de 
atividade antimicrobiana, sendo eficaz 
contra diversas bactérias Gram-negativas 
e Gram-positivas, bem como contra 
leveduras. De acordo com o European 
Scientific Committee on Consumer 
Safety*, ele pode ser considerado  
um dos conservantes mais seguros  
para uso em produtos cosméticos,  
além de raramente gerar reações  
de sensibilidade.

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



Bioativos e testes clínicos
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Média dos valores de hidratação no tempo

Comparação do nível médio de hidratação da pele antes e depois da aplicação 
dos produtos em teste.

Legenda:
Produto 1: Sabonete líquido, contendo Lauril Éter Sulfato de 
Sódio e Cocamidopropil Betaína
Produto 3: Sabonete em barra, contendo Hidróxido de Sódio.
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Teste de corneometria in vivo

1   Bioativo de Limpeza 
       (Sodium laureth sulfate, Potassium cocoyl 

glycinate , Potassium cocoate , Sodium 
lauroylsarcosinate , Cocamidopropyl betaine ,  
Cetyl betaine) 

•  Combinação de tensoativos suaves, utilizados em 
concentrações adequadas para remover impurezas, 
sem agredir a barreira cutânea e que aumentam a 
hidratação em 41% imediatamente após a aplicação. 

• Sem sabão.

• Mantém o pH fisiológico, levemente ácido (4,5 – 5,5).

Teste realizado em amostra de 40 voluntários com 
validade estatística. 

diferença 
+22%

diferença 
+22%



Bioativos e testes clínicos
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Melhora da hidratação no tempo

Porcentagem de aumento da hidratação antes e apó a 
aplicacão dos produtos teste (T0 X T1)

Legenda:
Produto 1: Sabonete líquido, contendo Lauril Éter Sulfato de Sódio 
e Cocamidopropil Betaína.
Produto 3: Sabonete em barra, contendo Hidróxido de Sódio.
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Teste de corneometria in vivo

1   Bioativo de Limpeza 
       (Sodium laureth sulfate, Potassium cocoyl 

glycinate , Potassium cocoate , Sodium 
lauroylsarcosinate , Cocamidopropyl betaine ,  
Cetyl betaine) 

•  O Gel de Banho da Riô é 86% mais hidratante 
do que alternativas comuns do mercado, como 
o Produto 1: Sabonete líquido, contendo Lauril 
Éter Sulfato de Sódio e Cocamidopropil Betaína 
e o produto 3: Sabonete em barra, contendo 
Hidróxido de Sódio.
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2    Bioativo da Água do Coco Verde 
          (Cocos nucifera fruit extract)

•  Ajuda a repor minerais essenciais que  
nutrem, promovem a integridade cutânea  
e o equilíbrio hídrico.

• Estimula a produção de fibroblastos.

• Auxilia no recondicionamento da pele agredida.

3   Bioativo de Algas Marinhas 
       (Laminaria saccharina extract, Kappaphycus 

alvarezii extract, Fucus vesiculosus extract)

•  Ajuda a proteger o colágeno contra as 
metaloproteinases ativadas pela radiação.

•  Contribui para o reequilíbrio da população de 
queratinócitos, danificados pela radiação UV e 
pelo stress ambiental oxidativo.

4    Ácidos Graxos de Arroz 
          (Oryza sativa lipids)

•  Composição rica nos ácidos oleico, palmítico 
e linoleico, contribui para a restauração da 
acidez natural.

•  Agem no condicionamento da pele, 
contribuindo para a reposição da porção 
lipídica da barreira cutânea.

5    Amido Vegetal Hidrolisado
          (Maltooligosyl glucoside, 

Hydrogenated starch hydrolysate)

•  Ajuda a atrair água, sais minerais  
e ácidos hidrofílicos.
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6    Pró-Vitamina B5 
          (Panthenol)

•  No estrato córneo, é convertida em ácido pantotênico e, 
então, distribuída e absorvida pelas células, se tornando 
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 da pele.

7   Vitamina E
      (Tocopheryl acetate)

•  Ativo antioxidante, ajuda a 
evitar formação de radicais 
livres, responsáveis pelo 
envelhecimento precoce da pele.



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

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


