
Mist Facial  3 em 1

Skincare prático, eficiente e 
completo: 3 ações poderosas 
em apenas 1 borrifada.   

Hidratação, firmeza e redução dos danos 
da luz azul. A escolha ideal para o cuidado 
diário de todas as peles. 
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  A pele fica profundamente hidratada, mais luminosa 
e revigorada. 

•  Promove firmeza, melhora a elasticidade e suaviza 
rugas e linhas de expressão, pois estimula a 
produção dos colágenos I, III e IV.  

•  Reduz os danos da luz azul diminuindo em 37% a 
formação de células danificadas por radiação UVB, 
que entram em apoptose.

•  Tem ação calmante e antioxidante. 

•  Regenera e reforça a integridade estrutural da pele.

O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles? 

• Todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis.

• Peles a partir de 25 anos, como prevenção. 

• Peles a partir de 30 anos, como tratamento. 

Quando? 

• De manhã e à noite, após a limpeza da pele.

• Ao longo do dia, para reforçar a hidratação da pele.

•  Fórmula 100% hidrofílica, sem óleos ou gorduras, 
ideal para todos os tipos de pele.



1    Mist de aplicação rápida e prática, que hidrata 
profundamente a pele pela ação sinérgica dos 
bioativos da fórmula. 

2    Melhora a elasticidade e a firmeza e ajuda a 
suavizar rugas e linhas de expressão, pois 
aumenta em 34%* a produção dos Colágenos I, 
IV e, principalmente, o tipo III, conhecido como o 
“colágeno da juventude”, que tem sua produção 
reduzida em 50% a partir dos 30 anos. 

3    Cria uma barreira contra a luz azul, que penetra 
mais profundamente que os raios UVA e UVB, 
protegendo a produção natural de colágeno e 
ácido hialurônico e desacelerando o processo de 
fotoenvelhecimento.

4    Ideal para ser usado antes do protetor solar, pois 
reduz em 37%** a formação de células danificadas 
por radiação UVB.
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Por que o Mist Facial 3 em 1  
é a sua melhor escolha?

5    Possui ação antioxidante: diminui em 32%*** os 
radicais livres decorrentes da luz azul. 

6    Reforça a integridade estrutural da pele ao 
reduzir a perda proteica durante o processo 
descamativo no estrato córneo. 

7    Favorece a geração de novas células saudáveis. 

8    Pode ser utilizado para reforçar a hidratação 
ao longo do dia, principalmente em situações 
que favorecem o ressecamento da pele, como 
em viagens de avião ou ambientes com ar-
condicionado. Também é um aliado no cuidado 
da pele em locais com clima frio e/ou seco.

*Teste in vitro. Resultados obtidos em quantificação de colágeno com Sirius 
Red após 48 horas de tratamento com bioativo de microalgas verdes.
**Teste ex vivo com o bioativo de microalgas verdes.
***Teste ex vivo. Resultados obtidos antes e depois da irradiação de luz azul 
380–470nm (100J/cm2) em cultura de células com tratamento tópico do 
bioativo de microalgas verdes.



9    Ajuda a fixar a maquiagem, prolongando sua 
duração ao longo do dia. 

10    Eficácia comprovada por testes clínicos e 
avaliação dermatológica com 30 voluntários, 
homens e mulheres, de 21 a 56 anos, 
fototipos II a IV: 

 •  83% afirmaram que o produto deixou a 
pele profundamente hidratada;

 •  83% perceberam a pele com mais viço e 
mais luminosa;

 •  80% perceberam melhora na elasticidade 
da pele; 

 •  80% relataram que o produto tem efeito 
calmante na pele;

 •  80% sentiram a pele rejuvenescida. 
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Camada 
Córnea

Camada 
Granulosa

Camada 
Espinhosa

Camada 
Basal

Derme

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

 

12    A pele fica bastante 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.

**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.



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

14    Dermatologicamente testado, inclusive em peles 
sensíveis, não fotossensibilizante, não irritante e 
sem disruptores hormonais já conhecidos.

15    Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios 
de segurança tóxica e ambiental da Anvisa e dos 
principais mercados mundiais.  
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16    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que respeita os 
mecanismos naturais da pele e com 89% de ingredientes 
biodegradáveis. 

17    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 .



Bioativos e testes clínicos
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1    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** mais 
aprofundadas 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 a partir da formação de um 
biofilme, promove hidratação e reduz 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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1    Ácido Hialurônico de Baixo Peso Molecular 
         (Sodium Hyaluronate) 

•  Reduz a perda proteica durante o 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 na derme, reduzindo a 
velocidade de afinamento da pele. 
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In vivo measurement (determination of protein in strips).
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1    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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2    Bioativo Marinho
         (Pseudoalteromonas Ferment Extract) 

•  Bioativo extraído das águas frias da Groenlândia, a 
mais de 2.700 metros de profundidade. 

 •  Promove regeneração e rejuvenescimento e reforça 
a estrutura da pele:  

 • Regeneração: gera novas células.  

 •  Rejuvenescimento: rico em proteínas que 
promovem a suavização de rugas e ação 
firmadora.  

 •  Reforça a estrutura: aumenta a produção dos 
colágenos I, III e IV, responsáveis pela firmeza 
da pele.  

•  Cria uma barreira contra a luz azul, penetrando mais 
fundo do que os raios UVA e UVB, que afetam a 

*Teste in vitro 
**Teste in vivo com 26 voluntárias mulheres, com idades de 45-50 anos. Produto aplicado 2x/dia por 28 dias 

produção natural de colágeno e de ácido hialurônico 
e aceleram o processo de fotoenvelhecimento. 

 •  Aumenta em 14% a produção de Ácido Hialurônico 
e 28% de Elastina.*  

•  Reduz em 53% as Metaloproteinases I (MMP-1) ou 
colagenases, enzimas que destroem o colágeno e, 
com isso, aumentam a flacidez da pele e causam o 
surgimento das rugas e linhas de expressão.* 

•  Potencializa a hidratação e a luminosidade natural da 
pele, com um aumento de 150% na hidratação em 7 
dias (uso contínuo, 2x ao dia).** 

•  Melhora em 52% a elasticidade após 28 dias (testado 
na região nasolabial, uso contínuo, 2x ao dia).  

•  Reduz em 49,5% a profundidade das linhas de 
expressão após 7 dias (uso contínuo, 2x ao dia).** 



         (Scenedesmus Rubescens Extract)  

•  Reduz a quantidade de radicais livres decorrentes da luz azul em 32%.
•  Age na pele após a exposição à luz solar ou artificial: aumenta a resposta natural dos mecanismos de 

autodefesa da pele contra a luz azul (natural e artificial), reduzindo os danos e o estresse oxidativo.

3    Bioativos de Microalgas Verdes 
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Skin biopsies in culture. Donor: 65 year old female. Topical treatment with 
products before and after blue light irradiation 380-470nm (100J/cm2).

Fonte: CAMPICHE, R. et at. “Protective effects of an extract of the freshwater microalga Scenedesmus rubescens on UV-irradiated skin cells”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ics.12450

Skin biopsies in culture. Donor: 65 year old female. Topical treatment with 
products before and after blue light irradiation 380-470nm (100J/cm2).
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Redução das proteínas 
carboniladas decorrentes 
da luz azul em 61%.

-61%

-32%
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3    Bioativos de Microalgas Verdes 
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Comparison of treatments versus DMSO at day 2 Mean value + SEM

Protects the skin barrier against UVB
Skin barrier repair, Scenedesmus rubescens dry extract - age reduces the number of sunburn cells by 37% against UVB.

Sunburn cell: a sign of sunlight-induced cellular damage
Sunburn cells are keratinocytes undergoing programmed cell death (apoptosis) after they have received a UVB dose that irreversibly and severely damaged their DNA.
An increasing number is a key indicator for ongoing damage in the epidermis.
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Ex vivo evalutation.

•  Diminui em 37% a formação de células danificadas por radiação UVB, que entram em apoptose.
•  O resultado é superior ao do teste feito com um protetor solar FPS50+.

Fonte: CAMPICHE, R. et at. “Protective effects of an extract of the freshwater microalga Scenedesmus rubescens on UV-irradiated skin cells”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ics.12450

-37%
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3    Bioativos de Microalgas Verdes 
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Collagen III (Youth collagen) 
stimulated by 29% with Scenedesmus 
rubescens dry extract - age ex vivo
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•  Protege os fibroblastos e estimula a produção de colágeno em 34%, principalmente o colágeno tipo III – o chamado 
“colágeno da juventude”, pois é o primeiro a ter sua produção reduzida (aos 30 anos, a perda pode chegar a 50%).

Fonte: CAMPICHE, R. et at. “Protective effects of an extract of the freshwater microalga Scenedesmus rubescens on UV-irradiated skin cells”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ics.12450



14

4    Amido Vegetal Hidrolisado + PCA Sódico + Pró-Vitamina B5+ Sistema Booster

          (Maltooligosyl glucoside, Sodium polyacrylate starch, 
Hydrogenated starch hydrolysate, Sodium PCA, Panthenol, 
1,2-Hexanediol) 

•  Bioativos umectantes de ação sinérgica, que atraem, retêm, 
estimulam e amplificam a produção e absorção de água.

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

•  O PCA Sódico é um umectante natural, derivado 
do ácido glutâmico, e está presente em grande 
quantidade na pele, pois compõe o FHN.

•  No estrato córneo, a pró-vitamina B5 é 
convertida em ácido pantotênico e, então, é 
distribuída e absorvida pelas células, tornando-
se a Acetilcoenzima A (Acetil-CoA), mediador 
essencial de diversos processos bioquímicos, 
que: 

 •  Geram energia, água e CO2, contribuindo 
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 de água; 

 •  Metabolizam aminoácidos, que 
promovem maciez e elasticidade à pele.

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
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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
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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. 



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
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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. 



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
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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
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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


