
Mist Facial 
Revitalizante

Primeiro mist do Brasil 
com Peptídeo que ativa 
a luminosidade da pele e 
estimula a defesa natural 
contra o estresse oxidativo 
da radiação UV.    

Hidrata e promove uma pele radiante 
e com viço em segundos.
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(21) 99540-4746   

lab@riocosmeticos.com

Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Hidrata instantaneamente e ativa a luminosidade 
natural, que dá o aspecto saudável para a pele.

•  Tem ação antioxidante e estimula a defesa natural 
da pele contra o estresse oxidativo da radiação UV.

•  Reforça a barreira cutânea e contribui no processo 
de formação de células saudáveis.

•  Ajuda a fixar a maquiagem e pode ser usado 
tanto na preparação da pele, quanto com a pele já 
maquiada. 

•  Ajuda a prolongar o bronzeado, pois ativa o gene 
MC1R (receptor de Melanocortina-1), regulador 
mestre do bronzeamento.

O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles? 

• Todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis. 

• Peles jovens, que necessitam somente de hidratação. 

• Peles que buscam rotinas rápidas e práticas. 

Quando? 

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

•  Ao longo do dia, sempre que precisar de um  
reforço de hidratação.

• Antes da maquiagem ou após a finalização.



1    Água de beleza com o que existe de mais avançado 
em ciência dermocosmética: Peptídeo Biomimético, 
inédito no Brasil, de ação bioquímica que ativa 
o gene MC1R (receptor de Melanocortina-1), 
responsável pela luminosidade natural, que dá o 
aspecto saudável para a pele.

2    Ativa a defesa natural da pele contra o estresse 
oxidativo da radiação UV, fator importante para 
peles que vivem no Brasil, um dos países com 
maior incidência de radiação solar do mundo.

3    Hidrata de dentro para fora graças à ação sinérgica 
dos bioativos que atraem, retêm e estimulam 
a produção de água, sais minerais e ácidos 
hidrof ílicos, e reduzem o ressecamento e a perda 
de água das células.

4    Reforça a barreira cutânea e contribui no processo 
de formação de células saudáveis.
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Por que o Mist Facial Revitalizante  
é a sua melhor escolha?

5    A fórmula é isenta de óleos, gorduras e 
substâncias oclusivas*, sendo ideal para todos 
os tipos de pele e rotinas. É indicada também 
para peles masculinas, que são biologicamente 
mais oleosas, e têm restrições com hidratantes 
comuns que grudam na barba.

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.



6    Tem aplicação em spray rápida e prática e pode 
ser utilizado como reforço da hidratação ao 
longo do dia, principalmente em ambientes de 
ressecamento intenso, com ar-condicionado, 
como avião, ou em dias secos e quentes. 

7    Possui ação refrescante e vasoconstritora, que 
ajuda a acalmar a pele.

8    Eficácia comprovada por testes clínicos e avaliação 
dermatológica com 30 voluntários, homens e 
mulheres, de 22 a 51 anos, fototipos II a IV:

 •  87% perceberam a pele com mais viço e 
luminosa;   

 •  83% disseram que o produto deixou a pele 
mais hidratada;

 •  83% perceberam melhora na aparência e 
qualidade geral da pele; 

 •  100% afirmaram que não causou ardência no 
rosto e pescoço. 
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9    Ajuda a fixar a maquiagem e pode ser usado tanto na 
preparação da pele, quanto com a pele já maquiada: 

 •  80% sentiram que o produto ajudou a fixar a 
maquiagem; 

 •  87% acharam que o produto não atrapalha a 
maquiagem quando aplicado por cima.

10    Ajuda a prolongar o bronzeado*, pois ativa o gene 
MC1R (receptor de Melanocortina-1), que é o 
regulador mestre do bronzeamento. 

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

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

*Este produto não é um bronzeador. 



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

14    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que 
respeita os mecanismos naturais da pele e 
com 100% de ingredientes biodegradáveis. 
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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.

*”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    Peptídeo Biomimético 
          (Benzoyl Dipeptide-18 D-Phenylalanyl Arginyl 

D-Tryptophan Dipropylamide Mesylate) 

•  Inédito no Brasil, este Peptídeo é capaz de reproduzir 
a ação do hormônio alfa estimulador de melanócito 
(alfa-MSH), com ação seletiva apenas no gene MC1R, 
resultando no estímulo às defesas biológicas naturais, 
ação demonstrada em pesquisa científica*.

•  Estudos científicos** comprovam a capacidade do 
hormônio alfa-MSH de reduzir o estresse oxidativo ao 
estimular a ação antioxidante natural dos melanócitos, 
mas também de potencializar o reparo ao DNA.  

•  Assim, o Peptídeo Biomimético ativa a defesa natural da 
pele contra o estresse oxidativo da radiação UV e tem 
ação bioquímica que ativa a luminosidade natural.

*JACKSON, E. et al. “Discovery of a Highly Selective MC1R Agonists 
Pentapeptide to Be Used as a Skin Pigmentation Enhancer and with Potential 
Anti-Aging Properties”. International Journal of Molecular Sciences. 2019. 
**KADEKARO, A.L, et al. “Alpha-Melanocyte–Stimulating Hormone 
Suppresses Oxidative Stress through a p53-Mediated Signaling Pathway in 
Human Melanocytes”. Mol Cancer Res. 2012. 

•  Por haver cerca de 200 variações conhecidas do gene 
MC1R, que influenciam na capacidade natural da pele 
de se bronzear, o Mist Facial Revitalizante também 
age de acordo com cada tom de pele, obtendo um 
resultado único e personalizado para cada pessoa.

•  Diferente do brilho causado pela oleosidade, o 
efeito iluminador deste Peptídeo reflete uma pele 
naturalmente radiante e com viço, socialmente 
percebida como saudável e bem cuidada.
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2    Amido Vegetal Hidrolisado + PCA Sódico + Pró-Vitamina B5

          (Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Sodium PCA, Panthenol) 

•  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. 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, que 
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 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

veículo
veículo + 0,5% P

veículo + 1,0% 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
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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. 

•  A Pró-Vitamina B5, na mesma concentração presente na fórmula do Mist Facial Revitalizante, aumenta 
o conteúdo aquoso do estrato córneo a curto e longo prazo, conforme gráficos a seguir.



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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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


