
Máscara Facial  
Antioleosidade

Cuidado à base de carvão 
ativado e mirtilo rosa que 
controla a oleosidade  
da pele sem ressecar. 

Tratamento com ação completa para 
peles mistas, oleosas ou acneicas: reduz 
oleosidade, poros dilatados, cravos e 
espinhas, limpa profundamente, hidrata, 
acalma e reequilibra o microbioma.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Limpa profundamente e reduz oleosidade, 
poros dilatados, cravos e espinhas. 

 
•  Não resseca demasiadamente a pele e 

preserva a hidratação, mesmo após o enxágue.
 
•  Possui efeito calmante e ajuda a diminuir a 

vermelhidão e as lesões provocadas pela acne.
 
•  Tem ação antioxidante que ajuda a prevenir o 

envelhecimento precoce.
 

O que ela faz e para quem é recomendada?

Para quais peles:

• OLEOSAS, MISTAS e ACNEICAS 

Quando usar:

• De 1 a 2 vezes por semana.

•  Utiliza um sistema booster que potencializa 
a permeação dos bioativos da fórmula.



1    É um tratamento que abrange todas as 
necessidades das peles mistas, oleosas  
ou acneicas.

2    Reduz em 52%* a oleosidade sem ressecar  
ou tirar a vitalidade da pele.

3    Diminui poros dilatados, cravos e espinhas, 
deixando a textura da pele mais lisa e uniforme.

4    Possui ação antimicrobiana seletiva, que controla 
a proliferação da bactéria da acne e restaura a 
harmonia do microbioma da pele.

 5    Tem efeito calmante e ajuda a reduzir a 
vermelhidão e as lesões provocadas pela acne.
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6    Reestabelece a hidratação, mesmo após o enxágue, 
deixando a pele macia e iluminada.  

 
7    Eficácia comprovada por testes clínicos e avaliação 

dermatológica:  
 •  84% perceberam que o produto controlou  

a oleosidade da pele;  
 •  81% notaram que o produto reduziu cravos  

e espinhas; 
 •  71% observaram diminuição do tamanho  

dos poros;  
 •  81% perceberam que o produto ajudou a 

desinflamar espinhas ou cravos já existentes;  
 •  74% notaram a pele mais iluminada;  
 •  77% sentiram que o produto tem efeito 

calmante.

Por que a Máscara Facial  
Antioleosidade é a sua melhor escolha?

*Teste In vitro. Estudo de produção lipídica por sebócitos induzida por estímulo hormonal com testosterona.
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8    Utiliza um sistema booster que potencializa a 
permeação dos bioativos da fórmula.  

9    Sensorial desenvolvido especialmente para o 
clima e estilo de vida do Brasil: rápida absorção, 
fácil de espalhar, textura leve e não resseca 
excessivamente. A pele fica extremamente 
confortável, mesmo após o enxágue.  

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

11   Clinicamente e dermatologicamente testada em 
diversos tipos de pele, não fotossensibilizante, 
não irritante e sem disruptores hormonais já 
conhecidos. 

 

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

13   Fórmula biomimética, eficaz e segura, que respeita 
os mecanismos naturais da pele e tem 72% de 
ingredientes biodegradáveis.  

14   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.



         (Charcoal Powder (and) Polyglyceryl-10 Stearate (and) Polyglyceryl-10 Myristate (and) Polyglycerin-10 (and) 
Sodium Dehydroacetate (and) Citric Acid)

•  O Carvão Ativado é reconhecido na literatura* pela sua capacidade de absorção de impurezas e excesso de 
oleosidade, principalmente o sebo, que serve de alimento para a C. Acnes, bactéria causadora da acne. 

•  Tem ação desodorizante pelo alto poder de absorção de ácido isovalérico, responsável pelo mau cheiro do suor. 

•  Possui ação antibacteriana por criar uma barreira protetora, inibindo a ação de micro-organismos patológicos. 

•  Estudo** relata ser benéfico no tratamento de psoríase e eczema.

•  Bioativo de origem sustentável, regulamentado pelo governo japonês há mais de 150 anos e que utiliza apenas a 
parte superior dos carvalhos. O fornecedor também faz programas recorrentes de replantio de árvores.

•  A técnica de queima é extremamente meticulosa, garantindo a alta porosidade do bioativo, que potencializa sua 
capacidade de absorção e adsorção.

Bioativos e testes clínicos
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1    Carvão Ativado Japonês Binchotan 

* KULKARNI, S. V. et al. “Formulation And Evaluation Of Activated Charcoal Peel Off Mask”. 2019.  
** SAJJAD, M. et at. “Cosmetic uses of activated charcoal”. 2021. International Journal of Community Medicine and Public Health.
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2    Bioativo do Mirtilo Rosa 
         (Rhodomyrtus tomentosa fruit extract)

• Reduz em até 52% a produção de gordura. 

•  Controla a população de C. Acnes, restaurando 
a harmonia do microbioma que protege a pele. 

•  Diminui as lesões inflamatórias e a vermelhidão 
decorrentes da acne. 

•  Reduz o aspecto oleoso e as pápulas, pústulas 
e comedões. 

•  Não tem ação queratolítica, não é 
fotossensibilizante e nem causa eritema. 
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Protection against C. Acnes-induced inflammationInhibition of 5α-reductase on sebocytes

IL
-8

 r
ea

le
as

e 
(p

g/
µg

 p
ro

te
in

s)

D
H

T 
(µ

g/
m

l)

Testosterone inductionTestosterone induction

00
5

20
10

15 40

20 60

80

100

120

25

30

35

40

-29%-48%

-90%

Inibe em 
até 90% a 
5 alpha-redutase

Inibe em até 29% a inflamação 
causada por C. Acnes

ControlControl Finasteride
(0.0004%)

Rhodomyrtus 
tomentosa 
fruit extract

Rhodomyrtus 
tomentosa 
fruit extract

In vitro evaluation.In vitro evaluation.

2    Bioativo do Mirtilo Rosa 



Reduction of inflammation induced by oxidized squalene

AA: arachidonic acid, DHA: docosahexaenoic acid, EPA: eicosapentaenoic acid, PG: prostaglandin, LX: lipoxin, RVD/E: resolvin E-serie and D-serie.

Arachidonic acid
(AA)

Docosahexaenoic acid
(DHA)

Eicosapentaenoic acid
(EPA)

Prostaglandis Resolvins
D-series

Tromboxane Leukotrienes Protectins

Lipoxins Maresins

Resolvins

COX and LOX pathways LOX pathwaysLOX pathways

In vitro evaluation.

Precursor Lipid mediator Oxidized squalene
(% of induction vs control)

Oxidized squalene + Rhodomyrtus tomentosa 
fruit extract (% of induction vs control)

AA
PGE2 +59% -71%

RVD2 +122% -45%

RVD2 +32% -24%

DHA

LXA4 +424% -93%

RVD5 +124% -67%

EPA
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2    Bioativo do Mirtilo Rosa 



10

3    Isomerato de Sacarídeos  
          (Saccharide isomerate)

•  Hidrata de forma prolongada por até 72h devido ao 
mecanismo de ligação único que não se perde mesmo 
com o enxágue, pois forma um complexo com a queratina 
da pele que não é removido, nem se desfaz. Uma parte 
da molécula se liga à queratina da pele, enquanto a outra 
mantém as moléculas de água ao redor de si. O resultado 
é o fortalecimento da coesão entre os corneócitos, o que 
preserva a hidratação.  

•  Imediatamente após o uso, fortalece a barreira cutânea, 
aumenta a retenção de água, reduz a perda transepidérmica 
em 11% , reforça o FHN e reduz a descamação.
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3    Isomerato de Sacarídeos  
          (Saccharide isomerate)

•  Tem ação sinérgica com os bioativos 
seborreguladores e reduz a oleosidade 
cutânea em 24%.
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4    Bioativo derivado do Óleo de Coco 5    Vitamina E 
          (Caprylic/Capric Triglycerides)

•  Forma um biofilme fino sobre a pele, que restaura a 
maciez e impede a máscara de ressecar excessivamente 
a derme.  

•  A literatura científica* ressalta o baixo potencial 
comedogênico deste bioativo, bem como a 
aceitabilidade em formulações para peles acneicas.

          (Tocopherol)

•  Ativo antioxidante naturalmente presente na 
composição da pele e de alguns vegetais e 
sementes, ajuda a evitar a formação de radicais 
livres, responsáveis pelo envelhecimento 
precoce da pele.

•  Estudo** demonstra que uma formulação 
contendo Vitamina E é capaz de melhorar 
os sinais de fotoenvelhecimento quando 
comparada a um placebo.*MOLDOVAN, M. et al. “Evaluation Of The Efficacy And Characterization 

Of Na Anti-acne Cream Containing Herbal Extracts”. 2015.  

ACEVEDO, M. et al. “Solubility and Stability Studies of Benzoyl Peroxide in 
Non-Polar, Non-Comedogenic Solvents for Use in Topical Pharmaceutical 
Formulation Developments”. 2011. Latin American Journal of Pharmacy.

** ALLEMANN, I. BAUMANN, L. “Antioxidants Used in Skin Care 
Formulations”. 2008. Cosmetic Medicine and Research Institute, Miller 
School of Medicine, University of Miami, Miami Beach, FL, USA
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6    Álcool Cetoestearílico 7    Amido Vegetal Hidrolisado 
          (Cetearyl Alcohol)

•  Álcool graxo de cadeia longa, oleoso e de origem natural, 
que age na formulação como um emulsionante emoliente.

•  Estudo* demonstra que este álcool graxo é capaz de imitar 
as características emolientes dos lipídeos presentes no 
estrato córneo, ou seja, sua capacidade biomimética.

          (Maltooligosyl Glucoside, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate)

•  Ajuda a atrair água, sais minerais e 
ácidos hidrofílicos.

*BULSARA, P. et al. “The rational design of biomimetic skin barrier lipid formulations 
using biophysical methods”. 2016. International Journal of Cosmetic Science.



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

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


