
Bruma  
Biohidratante  
Corporal

A maneira mais rápida  
de cuidar da pele do corpo  
e repor o manto hidrolipídico 
perdido no banho, na praia  
ou na piscina. 

Hidrata, nutre, reequilibra o pH fisiológico  
e protege o microbioma cutâneo.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Hidrata até as camadas mais profundas  
da epiderme e repõe nutrientes essenciais. 

•  Reequilibra o pH fisiológico e restaura a 
integridade do manto hidrolipídico agredidos 
durante o banho. 

•  Preserva o microbioma cutâneo, protegendo 
a imunidade e reforçando as defesas 
naturais da pele. 

•  Tem ação antioxidante que reduz a  
formação de radicais livres e ajuda  
a prevenir o envelhecimento precoce. 

•  Possui ação restauradora de efeito calmante.

O que ela faz e para quem é recomendada?

Para quais peles:

• TODAS 

Quando usar:

• Diariamente, após o banho. 

•  Reaplicação ao longo do dia para reforçar a hidratação 
das áreas mais expostas, como pernas e braços.

•  Pós-depilação: pode ser aplicada nas axilas, pernas  
e virilha para reparar e acalmar a pele.

•  Antes ou depois da prática de esportes, quando o  
corpo acelera a produção de radicais livres  
estimulada pela tensão física.

•  Na praia, piscina e em outras atividades ao ar livre,  
pois não contém substâncias fotossensibilizantes.  
Reforça a hidratação e refresca o corpo.



1    Combina a eficácia dos bioativos com sensorial 
leve e de rápida absorção: pele realmente 
hidratada sem ficar melada. 

 
2     Hidratação ampla e completa, que chega até as 

camadas mais profundas da epiderme: além de 
evitar a perda transepidérmica da água, também 
atrai, estimula a produção e retém água na pele. 
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3    Promove nutrição balanceada, repondo sais 
minerais e vitaminas na medida certa.

4    A aplicação em spray garante praticidade e 
é agradável também para peles masculinas 
pois o produto não gruda nos pelos. 

5    Textura leve e de rápida absorção.  
Não precisa esperar o produto secar  
para se vestir e permite aplicação imediata 
do protetor solar.

6    A fragrância suave, que deixa sensação 
prolongada de banho, é hipoalergênica, 
isto é, não possui alergênicos restritos 
pelo IFRA (The International Fragrance  
Association) ou outros já conhecidos e 
ainda usados pelas principais marcas do 
segmento, como: Lilial, Citronellol,  
Geraniol e Alpha-Isomethyl Ionone.

Fórmulas convencionais Bruma Biohidratante Corporal

Camada 
Córnea

Camada 
Granulosa

Camada 
Espinhosa

Camada Basal

Derme

Por que a Bruma Biohidratante 
Corporal é a sua melhor escolha?



7    Fórmula dermatologicamente testada, não 
fotossensibilizante, não irritante e sem disruptores 
hormonais já conhecidos.

8    Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios de 
segurança tóxica e ambiental não só da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) mas 
também dos principais mercados mundiais.

9    Fórmula biomimética, pró-microbioma, eficaz e 
segura, que respeita os mecanismos naturais da 
pele, e com 93% de ingredientes biodegradáveis.

10   O conservante Fenoxietanol (Phenoxyethanol) 
une alta performance com baixo potencial 
sensibilizante. Ele possui um amplo espectro de 
atividade antimicrobiana, sendo eficaz contra 
diversas bactérias Gram-negativas e Gram-
positivas, bem como contra leveduras.  
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De acordo com o European Scientific 
Committee on Consumer Safety*, 
ele pode ser considerado um dos 
conservantes mais seguros para 
uso em produtos cosméticos, além 
de raramente gerar reações de 
sensibilidade. 

11    Não usa ingredientes proibidos ou 
de uso restrito em outros países, 
mas ainda autorizados e utilizados 
no Brasil, como: 

      -  EDTA – proibido na Austrália e 
partes da Europa. 

      - BHT - proibido na União Européia. 
      -  Parabenos - proibido na 

União Européia.

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



         (Cocos nucifera fruit extract)

•  Repõe minerais essenciais que nutrem e promovem a integridade da barreira cutânea.

•  Estimula a produção de fibroblastos por meio da síntese dos componentes da matriz extracelular 
(como colágeno, elastina, glicoproteínas e proteoglicanas).

• Recondiciona a pele agredida.

•  Estudo* aponta que a água do coco verde é rica em eletrólitos inorgânicos - como potássio, sódio, 
cálcio, magnésio e fósforo - que exercem uma pressão osmótica similar a do sangue. 

•  Essa pressão exercida pelos eletrólitos favorece a hidratação das células da pele.

Bioativos e testes clínicos
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1    Bioativo da Água do Coco Verde 

*VENUGOPAL, Arya et al – “Cocos Nucifera: It’s Pharmacological Activities”- 2017 World Journal of Pharmaceutical Sciences. 
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2    Bioativos de Algas Marinhas 
          (Laminaria saccharina extract, Kappaphycus 

alvarezii extract, Fucus vesiculosus extract)

•  A pele humana sofre importantes alterações ao 
longo da vida, decorrentes tanto do processo 
de envelhecimento cronológico quanto do 
fotoenvelhecimento, que comprometem as funções 
biológicas das células imunocompetentes, resultando 
no afinamento da pele e no declínio dos mecanismos 
de autoproteção e autoreparação.   

•  Os Bioativos de Algas Marinhas são capazes de 
melhorar a defesa imunológica da pele e estimular sua 
habilidade natural de autoreparação e autoproteção. 

•  Protege o colágeno contra as metaloproteinases 
ativadas pela radiação solar.

•  Reequilibra a população de queratinócitos 
danificados pela radiação solar e pelo stress 
ambiental oxidativo.

•  A combinação de extratos de algas presente 
nesse bioativo é amplamente estudada pela 
literatura científica, que descreve que:  

   -  A alga Kappaphycus alvarezii é conhecida por 
suas funções antioxidantes e fotoprotetoras.*

   -  Fucus vesiculosus tem propriedades 
antioxidantes e anti-fotoenvelhecimento.* 

   -  Laminaria Saccharina é capaz de potencializar 
a função de barreira da pele, assim como a 
hidratação e elasticidade da pele.**

*KIM, Ji Hye et al – “Beneficial Effects of Marine Algae-Derived Carbohydrates for Skin Health” – 2018 School of Food Science and Biotechnology, Kyungpook 
National University, Korea e PANGESTUTI, Ratih et al – “Anti-Photoaging and Potential Skin Health Benefits of Seaweeds” – 2021  Research and Development 
Division for Marine Bio-Industry, Indonesian Institute of Sciences (LIPI).
**THIBODEAU, Alain, PhD – “Anti-aging Skin Care Benefits of Saccharina longicruris Extract”
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3    Amido Vegetal Hidrolisado 

4   PCA Sódico 

          (Maltooligosyl glucoside, Hydrogenated 
starch hydrolysate)

•  Atrai a água, mantendo a pele mais hidratada.

          (Sodium PCA)

•  Umectante natural, presente na pele e 
derivado do ácido glutâmico.  

• Retém água, sais minerais e ácidos. 

• Deixa a pele mais macia.

Estrutura da Pele

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%



9

5    Pró-Vitamina B5 
          (Panthenol)

•  Estimula a produção de água, sais minerais  
e ácidos hidrofílicos.  

•  Reforça a barreira cutânea pois contribui com o 
processo de regeneração de células saudáveis.  

•  Reduz a perda transepidérmica da água.  

•  Promove hidratação a longo prazo,  
aumentando a maciez e elasticidade da pele.  

•  Tem ação anti-inflamatória.

•  No estrato córneo, é convertida em ácido pantotênico  
e então, distribuída e absorvida pelas células, se 
tornando 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 da água.    

   -  Metabolizam aminoácidos que promovem maciez  
e elasticidade da pele.



10

5    Pró-Vitamina B5 

• Aumenta o conteúdo aquoso do estrato córneo a curto e longo prazos.

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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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 horas

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

1,21490

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. 

• Redução da perda transepidérmica de água com apenas 1h de aplicação*
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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.
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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

0,92223

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. 

5    Pró-Vitamina B5 
• Aumento da hidratação com 15 e 30 dias de aplicação.*
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6   Bioativos da Cana de Açúcar 
      (Pentylene glycol)

•  Amplificam a hidratação ao penetrarem 
nas camadas mais profundas da epiderme, 
carregando ativos hidrofílicos.

7   Vitamina E
      (Tocopheryl acetate)

•  Captura radicais livres de oxigênio gerados pela 
exposição UV e poluição.  

•  Tem ação antioxidante que ajuda a evitar a 
formação de radicais livres, responsáveis pelo 
envelhecimento precoce da pele. 

•  Estudo* comprova que a vitamina E tem efeito 
anti-idade e iluminador na pele.

8   Derivados Naturais de Oliva 
      (Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate)

• Agentes reestruturantes pró-microbioma. 

•  Reduzem a perda transepidérmica de água e o 
dano celular.  

• Deixam a pele macia. 

•  Estudo** aponta que a oliva é um potente ativo 
antioxidante, fotoprotetor, antimicrobiano, 
calmante, emoliente e emulsionante.

* RATTANAWIWATPONG, Pattarawan et al - “Anti-aging and brightening effects of a topical 
treatment containing vitamin C, vitamin E, and raspberry leaf cell culture extract: A split-face, 
randomized controlled trial” - Journal of Cosmetic Dermatology  e  
“Role of antioxidants in the skin: anti-aging affect.” - 2010 Japanese Society for Investigative 
Dermatology.

**CECCATTO, Priscila da Silva e SCATOLIN, Danila Aparecida Buoso - “ O uso da oliva em 
formulações cosméticas” –  Revista Medicina e Saúde – Faculdade de Medicina de Rio Claro.
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9   Manteiga de Karité 
      (Butyrospermum parkii - Shea Butter) 

•  Hidrata e repõe lipídios essenciais das camadas celulares 
do estrato córneo, aumentando sua espessura e reduzindo a 
perda transepidérmica de água. 

•  Colabora para a função protetora, pois preserva a morfologia 
da epiderme e da junção dermoepidérmica.

•  Estudo* comprova que a manteiga de karité aumenta a 
produção de colágeno ao mesmo tempo em que inativa 
proteases assim como metaloproteinases (como a 
colagenase) assim como a serino-proteases (como a 
elastase).  

•  Estudo* mostra que ela também reduz sinais de 
envelhecimento e previne o fotoenvelhecimento.  

•  Estudo** demonstra que a manteiga de karité tem baixo grau 
alergênico e é apropriada para uso tópico em peles sensíveis.

*FERREIRA, Marta Salvador et al - 
“Trends in the Use of Botanicals in Anti-Aging Cosmetics” - 
Laboratory of Pharmaceutical Technology, Department of Drug Sciences,  
Faculty of Pharmacy,  Universidade do Porto, Portugal.  

 ** NISBET, Stephanie J. - Skin acceptability of a cosmetic moisturizer 
formulation in female subjects with sensitive skin” - 
Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology.  

10   Óleo de Semente de Uva 
        (Vitis vinifera seed oil) 

• Hidrata e promove maciez. 

•  Forma um biofilme que reduz a perda 
transepidérmica da água e dos demais 
ativos umectantes. 

•  Estudo*** comprova a ação 
anticolagenase, antielastase and 
antitirosinase. 

*** MICHAILIDIS, Dimitri et al. “Exploitation of Vitis vinifera, Foeniculum 
vulgare, Cannabis sativa and Punica granatum By-Product Seeds as Dermo-
Cosmetic Agents” - Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy and 
Natural Products Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens.



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

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


