
SOS Frizz

Bio-óleo Seco Protetor 

Blend de 8 óleos vegetais - incluindo 
coco, argan e semente de uva -, que 
nutre, deixa o cabelo macio, com 
brilho, protegido e sem frizz.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  



•  Forma um biofilme que nutre o córtex 
e ajuda a restaurar a elasticidade, 
proporcionando cabelos macios e brilhantes. 

•  Reforça a capacidade protetiva das cutículas, 
reduzindo o frizz e os danos térmicos 
causados pelo secador e a chapinha. 

•  Ajuda a prevenir pontas duplas e quebras  
nos fios por conta do ressecamento.

•  Tem ação antioxidante, que protege a cor - 
natural ou tingida - dos fios.

•  Tem ação antipoluição, limitando a  
aderência de partículas ao fio. 

•  Óleo com toque seco, que não pesa nos  
fios e nem transfere para a pele.
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O que ele faz e para 
quem é recomendado?

Para quais cabelos:

• TODOS

Quando usar:

•  Diariamente, para nutrir, 
proteger, amaciar, dar  
brilho, tirar o frizz e  
disciplinar os fios.

•  Na praia e na piscina,  
para reduzir os danos  
causados aos fios. 

•  Como leave-in,  
pré-shampoo ou  
tratamento noturno,  
nos cabelos secos  
ou úmidos.



1    Tem ação completa multicamadas: nutre  
e repara danos do córtex, preservando a água 
e os nutrientes essenciais, ao mesmo tempo 
em que reforça as cutículas, atenuando os 
danos químicos, térmicos e mecânicos.

2    A fórmula proporciona textura ultra leve, de 
rápida absorção e toque seco, que não deixa 
os cabelos grudentos. 

3    Tem óleos vegetais ricos em ácidos graxos que 
previnem o envelhecimento precoce capilar 
decorrente da perda de hidratação e da perda 
das proteínas que dão integridade ao cabelo. 

4    Tem óleos vegetais adequados para uso 
cosmético, com segurança toxicológica, 
microbiológica e adequação ao uso tópico. 
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Por que o SOS Frizz é a sua melhor escolha?

5    Não possui substâncias oclusivas que prejudicam a 
performance da fórmula e que ainda são muito usadas 
pelas principais marcas no Brasil*, como: silicones e 
goma de silicones de alta viscosidade (Dimethiconol, 
Dimethicone Cyclopentasiloxane, Cyclomethicone)

*Esses ingredientes são usados por darem efeito liso, brilhante e auxiliar no desembaraço dos fios. Porém, podem ter ação cumulativa e impermeabilizante, causando danos a 
longo prazo por restringir a penetração de água e demais ativos no córtex. Essa construção de fórmula é considerada ultrapassada pois compromete a eficácia do produto.

Outros produtosSOS Frizz

Cutícula Cutícula

Córtex Córtex

Medula

Cutículas seladas, interior saudável

Atua nas camadas 
internas do fio

Atuam apenas na 
superfície do fio

Cutículas seladas, porém 
interior desnutrido

Medula



6    Isento de substâncias que podem desidratar 
e facilitar a permeação de alergênicos – 
como, por exemplo, o Alcohol Denat -,  
principalmente na região do couro cabeludo, 
onde a hipoderme é menos espessa.

7    A fragrância é suave e hipoalergênica: não 
possui alergênicos restritos pelo IFRA  
(The International Fragrance Association) 
e ainda usados pelas principais marcas do 
segmento, como:

      • Alpha-Isomethyl Ionone 
      • Amyl Cinnamal 
      • Benzyl Alcohol  
      • Benzyl Benzoate  
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      • Benzyl salicylate 
      • Butylphenyl Methylpropional (Lilial)  
      • Citral 
      • Citronellol 
      • Eugenol 
      • Farnesol 
      • Geraniol  
      • Hexyl Cinnamal  
      •  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene  

Carboxaldehyde (Lyral)  
      • Limonene 
      • Linalool 
      • Propyl gallate



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

9    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.

10    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que 
respeita os mecanismos naturais da pele, e 
60% biodegradável.
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11    Não possui filtros UV proibidos ou de uso restrito 
em outros países, mas ainda autorizados e 
utilizados no Brasil:

       •  Avobenzone (Methoxydibenzoylmethane) –  
será proibido no Hawaii a partir de 2023. 

       •  Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate) – 
proibido no Hawaii e restrito na União Europeia. 

       •  Octisalate (Ethylhexyl Salicylate) –  
restrito na União Europeia.



Bioativos e testes clínicos
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Complexo de 8 óleos vegetais nobres:
Abacate, coco, girassol, argan, linhaça, macadâmia, oliva e semente de uva. 

•  A combinação dos óleos proporciona diferentes cadeias de ácidos graxos, que replicam as 
estruturas naturais dos fios de cabelo e são ricos em vitaminas (A, B1, B2, C, D, E e K), em 
minerais (como potássio, fósforo e cálcio) e em ômegas (3, 6, 7 e 9). 

•  Além disso, a literatura científica demonstra que cada um desses óleos tem propriedades 
que colaboram para a saúde dos cabelos e do couro cabeludo.
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1    Óleo de Coco 
          (Cocos Nucifera Oil)

•  Estudo* sobre o efeito do óleo de coco mostra que ele 
tem alta afinidade com as proteínas do cabelo e, por 
conta da forma estrutural da cadeia de ácidos graxos 
e pelo baixo peso molecular, consegue penetrar na 
haste capilar, chegando ao córtex e reduzindo a perda 
de proteínas.  O efeito protetivo foi encontrando no 
uso do óleo pré ou pós lavagem, em cabelos sem 
danos e também nos cabelos submetidos à agua 
fervente, dano químico e dano UV.

2   Óleo de Argan 
       (Argania Spinosa Kernel Oil)

•  Estudo** demonstra que o uso de um agente 
condicionante contendo óleo de argan reduz a 
perda de proteínas do cabelo, diminuindo os danos 
causados   pelo processo de coloração. 

•  Outro estudo*** demonstra que o óleo de argan é 
uma excelente opção natural que oferece proteção 
capilar e inibe o crescimento do S. aureus, bactéria 
que pode colonizar o couro cabeludo.

*  AARTI S. RELE and R. B. MOHILE -  “Effect of mineral oil, sunflower oil, and coconut oil on prevention of hair damage ”-  Research and Development Department,  
Nature Care Division, Marico Industries Ltd., Mumbai, India.

**  MELLO FARIA, Pamella et al. – “Hair Protective Effect of Argan Oil (Argania spinosa   Kernel Oil) and Cupuassu Butter (Theobroma   grandiflorum Seed Butter 
Post Treatment with Hair Dye .” 

*** SANTOS, Juliana et al – “ Análise qualitativa e avaliação antimicrobiana do óleo de argan (Argania spinosaL.) - ”Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management. 
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3    Óleo de Semente de Uva 

4    Óleo de Girassol

          (Vitis Vinifera Seed Oil)

•  Estudo* indica que o óleo de semente de uva é 
um possível tratamento alternativo para alopécia 
androgenética, dada a sua capacidade de aumentar 
o fluxo de circulação sanguínea do couro cabeludo.

          (Helianthus Annuus Seed Oil)

•  Estudo** sugere que o óleo de girassol pode 
ter efeito de filme e se adsorver à superfície da 
cutícula realçando o brilho e diminuindo o atrito 
e, assim, evitar danos ao cabelo. 

*  SOTIROPOULOU, Evangelia – “Grape seed oil: from a winery waste to a value added cosmetic product.”- Laboratory of Industrial Chemistry, Dept. of Chemistry, University of Athens, 
Greece Laboratory of Biotechnology & Industrial Fermentation, Dept. of Enology, TEI of Athens, Greece . 

**  DIAS, Maria Fernanda. – “Hair Cosmetics: an overview.” -Department of Dermatology, Fluminense Federal University, Niterói, Brazil. Department of Dermatology, Azulay 
Dermatology Institute, Rio de Janeiro, Brazil.

5    Óleo de Abacate 
          (Persea Gratissima Oil)

•  Estudo*** demonstra que o óleo de abacate 
revitaliza e dá brilho aos fios secos, além de 
estimular o crescimento do cabelo.

6    Óleo de Linhaça
          (Linum Usitatissimum Seed Oil)

•  Com alto nível de ácido linoleico, cerca de 
30-45% da fração lipídica do óleo, hidrata, 
suaviza e repara o cabelo danificado.

*** ORDU, J. and JAJA, G. – “ Evaluation of Pulp Oil from Persea Americana (Avocado Fruit) in Pharmaceutical Cream Formulation .” - 
Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology,  Faculty od Pharmaceutical sciences  University of Port Harcourt, Nigeria.
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8    Biossilicone
•  Alternativa vegetal ao silicone, que proporciona 

os mesmos benefícios de brilho, maciez e 
maleabilidade prolongada, porém permite a 
permeação dos demais ativos da fórmula e da água, 
contribuindo para a saúde e hidratação do córtex. 

9   Vitamina E
      (Tocopherol)

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

•  Tem ação antioxidante que protege a cor dos 
cabelos, naturais ou coloridos, contra a radiação 
solar, evitando fios queimados.  

•  Estudos* comprovam que a vitamina E  exerce 
um importante papel na prevenção de danos e 
descoloração do cabelo submetido à radiação UV.

*PRASERTPOL, Tashatai, TIYABOONCHAIABC , Waree - “ Nanostructured lipid carriers: A novel hair protective product preventing hair 
damage and discoloration from UV radiation and thermal treatment” - 2020 Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology

7    Óleo de Macadâmia  
          (Macadamia Ternifolia Seed Oil)

•  Rico em ácidos graxos monoinsaturados, principalmente o 
ácido palmitoleico, que proporciona proteção e reparação. 



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

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


