
Sérum Concentrado 
Antirrugas Olhos

Uma combinação exclusiva de 
7 Peptídeos biotecnológicos, 
desenvolvidos especificamente 
para a pele da região dos olhos, 
e Ácido Hialurônico de baixo 
peso molecular.

Reduz rugas e linhas de expressão existentes 
e previne novas, hidrata, dá mais firmeza e 
atenua olheiras, bolsas e inchaço.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Reduz a quantidade e profundidade de rugas e linhas 
de expressão e previne o aparecimento de novas.

• Dá firmeza, elasticidade e hidrata.

• Atenua olheiras, bolsas e inchaço.

O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles:

•  A partir dos 35 anos ou assim que as primeiras rugas, linhas e sinais  
de flacidez começarem a surgir.

Quando usar:

• Diariamente, pela manhã e à noite.

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

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



1    É a primeira fórmula brasileira a combinar 
7 peptídeos biotecnológicos desenvolvidos 
especificamente para a pele da região dos olhos, 
que é extremamente fina, possui menos quantidade 
de glândulas sebáceas e está sujeita às agressões 
externas e à intensa movimentação em decorrência 
das expressões faciais ou piscadas, que favorecem a 
formação de rugas e linhas.  

2    Além de estimular, também protege a produção 
natural de 10 diferentes tipos de colágeno 
fundamentais para a pele ao redor dos olhos.

3    Reduz a profundidade e a quantidade de rugas e 
linhas de expressão e ajuda a prevenir o surgimento 
de novas.
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Por que o Sérum Concentrado Antirrugas 
Olhos é a sua melhor escolha?

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

5    Hidrata intensamente e promove 
firmeza e elasticidade. 

6    Possui Ácido Hialurônico de Baixo 
Peso Molecular na fórmula, que chega 
até as camadas mais profundas da 
pele, agindo na derme e na epiderme.

7    Estimula a circulação sanguínea, 
contribuindo para reduzir o inchaço, 
as olheiras e as bolsas.



8    Eficácia comprovada por testes 
clínicos e avaliação dermatológica: 

 -  93% perceberam que o produto 
suavizou linhas de expressão;

 -  83% afirmaram que o produto 
reduziu as rugas periorbitais 
(“pés de galinha”);

 -  90% observaram redução nos 
sinais de envelhecimento;

 -  87% dos participantes notaram 
diminuição nas bolsas ao redor 
dos olhos;

 -  83% constataram redução nas 
olheiras e no inchaço;

 -  80% afirmaram que sentiram 
a pele ao redor dos olhos mais 
firme.

9    Não possui substâncias oclusivas que prejudicam a performance 
da fórmula, mas que 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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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.

Camada 
Córnea

Camada 
Granulosa

Camada 
Espinhosa

Camada 
Basal

Derme

*Esses ingredientes prejudicam a penetração dos demais ativos nas camadas mais profundas do estrato córneo, mas ainda são utilizados, 
em fórmulas consideradas ultrapassadas, para reter a umidade, melhorar a homogeneidade e conferir um sensorial aveludado.



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

11    Sem fragrância, portanto, livre dos alergênicos proibidos 
ou restritos pelo IFRA (The International Fragrance 
Association). 

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

13    Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios de 
segurança tóxica e ambiental da Anvisa e dos principais 
mercados mundiais.  
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14    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que respeita 
os mecanismos naturais da pele e com 90% de 
ingredientes biodegradáveis. 

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



          (Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glycine Soja (Soybean) Protein 
Hydrolyzed Rice Protein Superoxide Dismutase,  Tetradecyl 
Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, 
Palmitoyl tripeptide-5, Palmitoyl dipeptide -5 Diaminobutyroyl 
Hydroxythreonine, Glycerin, Magnesium Chloride)

•  Combinação de 7 peptídeos desenvolvidos especificamente para a 
delicada região dos olhos e que têm ação sinérgica para promover 
firmeza e elasticidade, reduzir rugas e linhas de expressão existentes 
e prevenir o surgimento de novas.

•  Aumenta em 150% a proliferação de fibroblastos – as chamadas 
fábricas de colágeno e elastina.

Bioativos, testes e referências científicas
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1    Concentrado de Peptídeos 
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•  Estimula a produção de 10 diferentes tipos de colágeno fundamentais, que agem 
em sinergia para garantir a alta performance da fórmula:

FIBRILARES I, III e V Formam fibrilas longas e promovem 
firmeza e preenchimento.

ANCORAGEM/
CONECTIVOS

VI, VII, XII e XIV Associam-se a outros tipos de colágeno 
e componentes da matriz extracelular, 
formando pontes que fazem a adesão 
derme-membrana basal-epiderme.

DA MEMBRANA BASAL/
FORMAM REDE

IV Associa-se com outras proteínas da 
membrana basal, de forma a criar uma rede.

TRANSMEMBRANA XIII e XVII Estruturas de adesão, que ligam a 
membrana à epiderme.

1    Concentrado de Peptídeos 

Grupo Tipo de Colágeno Função
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•  Aumenta os níveis de proteína Mohawk, conhecida 
como “arquiteta da pele”, que promove a formação de 
novas e bem organizadas fibras de colágeno para uma 
biotensegridade adequada, proporcionando estabilidade  
e resistência e assegurando integridade global. 

•  Simultaneamente, protege a produção de colágeno e 
elastina ao inibir as enzimas colagenase e elastase e 
reduzir o estresse oxidativo causado pelos radicais livres. 

•  Incentiva a circulação sanguínea, prevenindo e 
minimizando olheiras, bolsas e inchaço.
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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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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    Glicerina Vegetal + Amido Vegetal 
Hidrolisado + Biopolímero Vegetal

          (Glycerin, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated 
Starch Hydrolysate, Sodium polyacrylate starch)

• Bioativos umectantes de ação sinérgica, que atraem água  
e ácidos hidrofílicos, favorecendo a hidratação. 

• A literatura científica* demonstra as diversas ações 
positivas da glicerina na epiderme, que incluem: melhora  
da hidratação do estrato córneo, da função de barreira e  
das propriedades mecânicas da pele, proteção 
contra estímulos irritantes, aceleração dos processos 
de cicatrização de feridas e até mesmo um efeito 
antimicrobiano foi demonstrado.

• A glicerina age nos corneócitos frágeis e imaturos ativando 
a transglutaminase, que ajuda na maturação, facilitando 
a função dos desmossomos e reduzindo a descamação 
relacionada à xerose (pele seca). Contribuindo assim para a 
formação de corneócitos maduros e resilientes**. 

*FLUHR, J. W. et al. “Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions”. British Journal of Dermatology. 2008. 
**SETHI, A. et al. “Moisturizers: The Slippery Road”. Indian Journal of Dermatology. 2016. 

• O Amido Vegetal Hidrolisado 
também auxilia na redução da perda 
transepidérmica de água.

Test protocol: 
Male and female healthy sujects (n=20)Patches 
application on subject’s back for 24 hours. 
Measurement of TEWL before applying patches (T0) 
ans 1 hour after patch removal.  
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Para saber mais sobre a Riô e conhecer 
outros produtos, acesse o nosso site: 

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


