
Máscara Facial  
Detox

Cuidado à base de argila 
verde e broto de trigo que 
limpa profundamente e 
revitaliza a pele. 

Tratamento com ação completa para 
peles normais, mistas ou oleosas que 
restabelece o equilíbrio cutâneo, remove 
impurezas e toxinas acumuladas, repõe 
nutrientes essenciais, hidrata e protege.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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O que ela faz e para quem é recomendada?

•  Limpa profundamente, removendo 
impurezas e toxinas acumuladas como 
partículas de poluição e resíduos de 
maquiagem.

•  Repõe os nutrientes essenciais para a  
 saúde cutânea.  

•  Possui uma textura cremosa e agradável,  
que não resseca demasiadamente a pele.

•  Deixa a pele mais protegida, pois tem ação 
antibacteriana que inibe a atividade de 
micro-organismos nocivos.

Para quais peles:

• NORMAIS, MISTAS e OLEOSAS 

Quando usar:

• De 1 a 2 vezes por semana.

•  Tem ação antioxidante que ajuda a prevenir  
o envelhecimento precoce.

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



1    Limpa profundamente, removendo impurezas 
e toxinas que se acumulam na pele, como 
partículas de poluição e resíduos de maquiagem.

2    Deixa a pele nutrida e revitalizada, pois repõe 
vitaminas, minerais, polifenóis e oligoelementos 
essenciais para a saúde cutânea.

3    Hidrata e inibe a degradação de colágeno, 
ajudando na elasticidade da pele.

4    Possui ação antibacteriana que inibe a atividade 
de micro-organismos nocivos, deixando a pele 
mais protegida.
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5    Tem ação antioxidante que ajuda a prevenir  
o envelhecimento precoce.

6    Deixa a pele macia e não obstrui os poros.

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

8    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.

Por que a Máscara Facial Detox 
é a sua melhor escolha?
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9    Sem fragrância, portanto, livre dos alergênicos 
proibidos ou restritos pelo IFRA (The  
International Fragrance Association).

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

 
11   Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios 

de segurança tóxica e ambiental da Anvisa e dos 
principais mercados mundiais.

12   Fórmula biomimética, eficaz e segura, que respeita 
os mecanismos naturais da pele e tem 73% de 
ingredientes biodegradáveis. 

13   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.



         (Kaolin)

•  É conhecida na literatura* pelas suas capacidades absorventes e adsorventes seletivas, em função 
das suas características de grande área superficial, estabilidade química e mecânica, estrutura em 
camadas e alta capacidade de troca catiônica. 

•  Possui moléculas orgânicas intercaladas entre as camadas estruturais e, por isso, adquire a 
coloração verde, bem como as propriedades dos minerais. A argila verde é rica em silício e zinco 
e oferece atividade seborreguladora, purificadora, adstringente, tonificante, estimulante, secativa, 
bactericida, analgésica e cicatrizante**.

Bioativos e testes clínicos
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1    Argila Verde Orgânica 

*PAIVA, L.B. “Argilas organofílicas: características, metodologias de preparação, compostos de intercalação e técnicas de caracterização”. 
2008. Departamento de Tecnologia de Polímeros, FEQ, UNICAMP. 

**AMORIM, M. I., PIAZZA, F.C.P. “Uso das Argilas na Estética Facial e Corporal”.  

MACHADO, M.R. “Composição de Argilas de Uso Cosmético e Seus Efeitos Em Embriões e Pós-larvas de Zebrafish (danio Rerio)”.
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2    Broto de Trigo 
•  Bioativo que nutre a pele por ser rico em polifenóis, clorofila, vitaminas A, E e do complexo B, além de minerais 

essenciais como cálcio, ferro, potássio e magnésio e os oligoelementos selênio e zinco. 

•  Tem atividade antioxidante pela sua capacidade de sequestrar os radicais hidroxila (OH). 

•  É um bioativo protetor e de ativação celular, que atua como um ativador do sistema imunológico e tem ação 
comparável ao ácido elágico (presente nas uvas e frutas vermelhas) na inibição da enzima Xantina Oxidase.

•  Previne a degradação do colágeno ao inibir a ação das metaloproteinases (MMPs), enzimas ativadas pela 
radiação solar que destroem o colágeno e aceleram o envelhecimento precoce.

•  É produzido a partir do suco fresco do broto de trigo, cultivado em condições especiais de clima e solo, em 
plantações sustentáveis irrigadas com as águas de nascentes da Serra da Bocaina, a maior área preservada da 
Mata Atlântica no Brasil.
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3    Bioativo derivado do Óleo de Coco 4    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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5    Álcool Cetoestearílico 6    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


