
SÉRUM  
HIDRATANTE  
FIRMADOR

Hidratação intensa, firmeza e 
elasticidade em uma fórmula 
leve e de rápida absorção. 

Com Bio-Retinol do Rambutan que 
estimula a produção de Colágeno e 
Elastina, organiza e reforça as proteínas 
estruturais da pele sem ressecar,  
descamar ou fotossensibilizar.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Aumenta a produção de Colágeno em 63% 
e de Elastina em 360%*, organiza as fibras 
e reforça a rede de Colágeno e Elastina, 
preservando a firmeza e a elasticidade. 

•  Reduz a degradação de Colágeno ao inibir o 
mediador CCN1 em 48%*.

• Hidrata intensamente e por 72 horas**.

•  Hidratação imediata: em apenas 30 minutos, 
a pele fica 40% mais hidratada***. 

•  Ajuda a promover o equilíbrio do microbioma, 
inibindo a ação de bactérias oportunistas. 

O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles:

• Todos os tipos de pele.

• Peles desidratadas.

•  Peles a partir dos 30 anos como tratamento e, para 
prevenção, a partir dos 25 anos.

• Peles intolerantes ao Retinol e/ou reativas.

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.

*Testes in vitro em fibroblastos.  
**Teste in vivo.  
***Teste in vivo.



1    A fórmula tem como ingrediente principal o 
Bio-Retinol do Rambutan com ação pró-idade 
biologicamente similar ao Retinol e benef ícios 
adicionais que garantem uma atuação mais 
ampla. Estimula a produção de Colágeno, 
organiza as novas fibras e reduz a degradação. 
Também é altamente eficaz no aumento da 
síntese de Elastina, ordenando e reforçando 
suas redes de fibras, devolvendo à pele firmeza 
e elasticidade.

2    Diferentemente do Retinol, não resseca, 
descama ou fotossensibiliza, podendo ser 
indicado para todos os tipos de pele. 

3    A inovação desta fórmula é a capacidade de 
aumentar a síntese de proteínas parceiras do 
Colágeno e da Elastina, que tornam as redes 
colágena e elástica mais fortes e organizadas.
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Por que o Sérum Hidratante Firmador 
é a sua melhor escolha?

4    O Bio-Retinol do Rambutan foi o primeiro bioativo 
a ter sua eficácia comprovada em estudo 3D em 
pele bioimpressa, uma alternativa cruelty-free aos 
testes em animais.

5    Os benefícios podem ser percebidos 
imediatamente após a aplicação: em apenas 30 
minutos, há um aumento da hidratação em 40%*.

6    O segredo da hidratação intensa está no 
mecanismo de alta afinidade química com os 
corneócitos da barreira cutânea, capaz de manter 
a coesão por 72 horas, mesmo após a higienização 
do rosto.

7    Em uma única aplicação, verificou-se a redução de 
11%* na perda transepidérmica de água.

*Teste in vivo.



8    Com o uso contínuo, observa-se um efeito 
cumulativo, que se traduz em: reforço do 
Fator de Hidratação Natural, reparação da 
barreira cutânea, retenção de água, redução 
da descamação e da coceira por desidratação 
e maior maciez e suavidade da pele.

9    Eficácia comprovada por testes clínicos e 
avaliação dermatológica com homens e 
mulheres, fototipo II a IV, de 29 a 57 anos: 

 •  80% perceberam melhora na elasticidade 
da pele; 

 • 83% notaram melhora na firmeza da pele; 
 • 87% perceberam redução da flacidez; 
 •  80% acharam que o produto aumentou  

a hidratação da pele; 
 •  77% observaram melhora na textura  

da pele; 
 •  80% acharam que o produto deixou a 

pele mais uniforme.

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
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10   Não possui substâncias oclusivas que prejudicam a 
performance da fórmula, mas que ainda são muito 
usadas pelas principais marcas no Brasil*.

*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.



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

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

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

14   Clean & Safe: nossos padrões de segurança 
toxicológica vão além das exigências da legislação 
brasileira estando também em cumprimento com 
outras legislações que são referência mundial, 
como da União Europeia e do Japão.
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15   Fórmula biomimética, eficaz e segura, que 
respeita os mecanismos naturais da pele e com 
93% de ingredientes biodegradáveis. 

16   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.

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



•  Age por meio de uma rota biológica similar a do Retinol, porém sem as reações adversas deste e com 
benefícios adicionais que garantem uma ação mais ampla.

•  Atua não somente no Colágeno e na Elastina, mas também potencializando a formação de proteínas parceiras, 
que são fundamentais na manutenção da rede de fibras colágenas e elásticas.

Bioativos e testes clínicos
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1    Bio-Retinol do Rambutan

Elastina:  

-  Estimula a produção de Elastina em 360%*

-  Reforça e organiza a rede colágena ao 
potencializar a formação das proteínas 
parceiras Fibulin-5 em +82%, Emilin-1 em 
306% e MFAP4 em 25%*.

*Testes in vitro, em fibroblastos.

Colágeno:

- Estimula a produção de Colágeno em 63%*.

-  Reforça e organiza a rede colágena ao potencializar a formação 
das proteínas parceiras P4HA1 em 330% e P4HA2 em 350%*. 

-  Reduz a degradação de Colágeno ao diminuir a ação do 
mediador CCN1 em 48%*, responsável pela degradação das 
fibras. Com isso, o balanço entre a formação de novas fibras e a 
degradação de velhas é restaurado.
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Teste em Pele 3D Bioimpressa 

Testes Comprobatórios

Single plan Z Projection

Sem 
tratamento

Com Bio-
Retinol do 
Rambutan

-  Foi o primeiro bioativo a ter sua eficácia 
comprovada em estudo 3D em pele bioimpressa, 
uma alternativa cruelty-free aos testes em 
animais. A pesquisa demonstrou a capacidade 
do Bio-Retinol do Rambutan em aumentar a 
densidade das fibras de colágeno extracelular, 
levando a uma derme mais densa.

•  Nos testes com 28 mulheres fototipo I e II,  
de 55 a 65 anos e com rugas de grau 3 a 4, 
após 28 dias de uso, 2x ao dia, foi verificada a 
melhoria da elasticidade da pele em 19%  
e redução de rugas em 9%*. 

•  Estudos** demonstram a capacidade 
antioxidante e antimicrobiana deste bioativo. 

*Testes in vivo, com uso do produto 2x ao dia, por 28 dias. **GOH, G.L.T., et al. “Review of 
Nephelium lappaceum and Nephelium ramboutan-ake: A High Potential Supplement”. 2021.

Aumento de 
Elasticidade Imediato

Redução de 
Profundidade Média 

+ 19% - 9%
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2   Isomerato de Sacarídeos 
      (Saccharide isomerate)   

•  Hidrata de forma prolongada por até 72h devido ao 
mecanismo de ligação único que não se perde quando 
exposto a influências ambientais adversas ou agentes de 
limpeza, 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 por dias. 

•   Reduz em até 20% os sinais de ressecamento após  
4 semanas de uso. 

•  Imediatamente após o uso, fortalece a barreira 
cutânea, aumenta a retenção de água, evita a perda 
transepidérmica, reforça o FHN e reduz a descamação. 

• Após 4 semanas de uso, reduz a coceira por desidratação. 
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Bisabolol 0.03%

Non-treated control

TEWL reduction (%)

Repara a barreira da 
pele em 3 dias, 24h 
mais rápido que o 
benchmark líder.
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Saccharide isomerate

Bisabolol 0.03%
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Sacchride isomerate in an aqueous solution improves and strengthens the skin barrier 
function, as shown by the 20% reduction in TEWLbefore and after 20 successive tape 
strippings after a 28-day application.
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2    Isomerato de Sacarídeos 

Reduz a irritação em 
12% após 2 horas e 
em 17% após um dia.

Reduz a perda 
transepidérmica em 
20% após 4 semanas.
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After 60 minutes
Corneometer measurements after 60 minutes

After 7 days
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4 weeks after application

2 weeks after application

Control Saccharide isomerate

In vivo evaluation.
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2    Isomerato de Sacarídeos 

 Melhora a hidratação em 34% após 
7 dias e em 18% em 30 minutos. 

M
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+18%

+34%

Após 4 semanas de uso, reduz 
a coceira por desidratação.



12

2    Isomerato de Sacarídeos  

• Tem ação dermocalmante. 

•  Desde o primeiro uso, fortalece a barreira 
cutânea, aumenta a retenção de água e reduz a 
perda transepidérmica em 11%*. 

• Visivelmente melhora a condição da hidratação da pele.

TE
W

L 
%

Tewameter TM nano
*Teste in vivo, com uso 2x por dia por 28 dias.
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Reduz a perda 
transepidérmica 
em 11,8% em 1 uso

D1

+11.8%

-11.8%

Do normalized111.8

88.2
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3   Aminoácidos Essenciais
      (Betaine, Sodium PCA, Sodium  
      lactate, PCA, Serine, Alanine,      
      Glycine, Glutamic acid, Lysine HCl,   
      Threonine, Arginine, Proline)

•  Reforçam o Fator de Hidratação 
Natural da pele.

•  Formam uma rede que ajuda a  
manter a coesão celular, a reter  
a água e reduzir a perda 
transepidérmica da água.

•  A composição de aminoácidos 
essenciais presentes na fórmula  
do Sérum Hidratante Firmador  
é a mesma da pele, o que  
potencializa os resultados.

Estrutura da Pele

Composição de 
aminoácidos no FHN

Composição de aminoácidos 
essenciais no produto

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%

Aminoácidos 
básicos

Hidroxi 
aminoácidos 
neutros

Aminoácidos 
cíclicos 
neutros

Aminoácidos 
Ácidos

Outros aminoácidos neutros

14% 31%

45%

9%

1%

Aminoácidos 
básicos

Hidroxi 
aminoácidos 
neutros

Aminoácidos 
cíclicos 
neutros

Aminoácidos 
Ácidos

Outros aminoácidos neutros

14% 31%

45%

9%

1%
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4   Ácido Hialurônico de Alto Peso Molecular
      (Hyaluronic acid)

•  Promove hidratação imediata: 40% mais hidratação  
em apenas 30 minutos após a aplicação.

• Retém água na pele. 

• Promove efeito tensor.

•  Reforça a coesão entre os queratinócitos e restaura  
a função da barreira cutânea.

• Previne a descamação seborreica.

• Favorece o processo de regeneração de células saudáveis.

• Restaura a barreira protetora, diminuindo a perda de água.
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Teste in vivo. 
Estudo de Eficácia 
Hidratante por 
Corneometria.
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5    Amido Vegetal Hidrolisado + 
Biopolímero Vegetal + Pró-Vitamina B5

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

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

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

•  No estrato córneo, é convertida em ácido 
pantotênico, que é então distribuído e absorvido  
pelas células, tornando-se Acetilcoenzima A  
(Acetil-CoA), um mediador essencial de diversos 
processos bioquímicos que:  

 -  Geram energia, água e CO2 e 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. 

•  A Pró-vitamina B5, na mesma concentração presente 
na fórmula do Sérum Hidratante Firmador, aumenta 
o conteúdo aquoso do estrato córneo a curto e 
longo prazo, conforme gráficos a seguir.

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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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

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. 
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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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r 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

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

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. 
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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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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

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


