
SOS 
MULTIFUNCIONAL  
NOTURNO

O verdadeiro sono da beleza

Desacelera o relógio biológico das células 
para melhorar a regeneração, reduz rugas 
e linhas de expressão faciais e tem a ação 
relaxante dos óleos essenciais naturais, 
que acalma e ajuda a dormir. 
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Desacelera o relógio biológico celular, 
aumentando a capacidade de regeneração 
noturna e reduzindo a velocidade do 
envelhecimento.  

•  Reduz rugas e linhas de expressão. 

•  Melhora a elasticidade da pele. 

•  Com óleos essenciais naturais, que ajudam a 
relaxar e prepara para um sono restaurador, 
favorecendo um acordar com mais vitalidade.  

•  Hidrata e reforça o manto hidrolipídico, 
aumentando a capacidade natural de defesa 
da pele. 

•  Dá mais vigor e luminosidade à pele.

O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles:

• TODAS 

•  ACIMA DE  30 ANOS,  
COM SINAIS DE RUGAS  
E LINHAS DE EXPRESSÃO

Quando usar:

•  Diariamente, à noite,  
antes de dormir. 



1    A fórmula é inovadora, baseada na 
Cronobiologia (ciência que estuda o relógio 
humano interno) e nas funções fisiológicas 
que acontecem no corpo de acordo com o 
ciclo circadiano.

2    É pioneiro no mercado nacional ao unir 
skincare e bem-estar com duas frentes de 
atuação em um só produto: ação neurológica, 
que promove a predisposição a um sono de 
mais qualidade; e ação transepidérmica, que 
promove a capacidade de regeneração celular 
para melhorar a saúde e a aparência da pele.

3    Ajuda a aumentar os níveis de telomerase, 
enzima que conserva o tamanho dos 
telômeros, descoberta que rendeu Prêmio 
Nobel de Medicina aos cientistas Elizabeth 
Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak.
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Por que o SOS Multifuncional 
Noturno é a sua melhor escolha?

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

5    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.

6    Tem fórmula biomimética, 
eficaz e segura, que respeita os 
mecanismos naturais da pele,  
e 89% biodegradável.



         (Narcissus tazetta bulb extract)

•  Vencedor do prêmio “BSB European Innovation 
prize”, o bioativo consegue transferir as 
propriedades hibernantes do bulbo do narciso para 
a pele.  

•  Desacelera o processo de proliferação celular, 
preserva o comprimento dos telômeros e retarda a 
entrada na senescência celular, preservando assim 
a função jovem e saudável da pele.  

Bioativos e testes clínicos
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1    Bioativo do Bulbo do Narciso •  Reduz as rugas e linhas de expressão e 
melhora a elasticidade da pele.  

•  Estudo* in vitro com uma solução contendo 
o Bioativo do Bulbo do Narciso demonstrou 
a capacidade de regular a expressão de 
microRNA, sendo assim um aliado à 
prevenção do envelhecimento epigenético.

*NAMKOONG, Jin et al. “Assessment of Human 
Skin Gene Expression by Different Blends of Plant 
Extracts with Implications to Periorbital Skin Aging”. 
International Journal of Molecular Sciences.
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          (Lavandula offinalis flower oil,  
Citrus aurantium flower oil)

•  Inalados, seus componentes químicos entram no 
sistema circulatório por meio dos pulmões e, na 
via neuroquímica, por meio do sistema límbico.

•  Estudo* demonstra a capacidade do óleo essencial 
de lavanda de agir no sistema GABAérgico, 
neurotransmissor associado à desaceleração da 
atividade cerebral.

2    Óleo Essencial de Lavanda Mont 
Blanc e Neroli 100% Naturais

* WAN, Ze-Jun and HEINBOCKEL, Thomas. – “Essential Oils and Their Constituents Targeting the GABAergic System and Sodium Channels as Treatment of Neurological Diseases.”
** KOULIVAND, Peir et al. – “ Lavender and the Nervous System”- Evid Based Complement Alternat Med.
*** LILLEHEI, Angela Smith et al. “ Effect of Inhaled Lavender and Sleep Hygiene on Self-Reported Sleep Issues: A Randomized Controlled Trial .”

**** COSTA, Celso et al. “Citrus aurantium L. essential oil exhibits anxiolyticlike activity mediated by 5-HT1A receptors and reduces cholesterol after repeated oral treatment.”

•  Diversas investigações científicas** sugerem que a lavanda  
tenha propriedades ansiolíticas, estabilizadoras de humor, 
sedativas, analgésicas, anticonvulsivas e neuroprotetoras.

•  Estudo*** com 79 universitários com problemas de sono 
autorrelatados demonstra a melhora da qualidade  
e sono associando o óleo essencial de lavanda à higiene de sono, 
com um efeito remanescente duas semanas após a intervenção.

•  Estudos**** demonstram a capacidade do óleo essencial  
de neroli em atuar no 5-HT1A, receptor responsável por  
modular a atividade dos neurônios serotoninérgicos.

•  Sua ação conjunta favorece o relaxamento e a redução dos níveis 
de estresse, contribuindo para o processo de higiene do sono.
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          (Butyrospermum parkii)

•  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 e 
metaloproteinases (como, por exemplo, a colagenase), assim 
como serino-proteases (como, por exemplo, a elastase). 

3    Manteiga de Karité

*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.

•  Estudo* mostra que a manteiga 
de karité  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.
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4    Pró-Vitamina B5 
          (Panthenol)

•  A Pró-vitamina B5, na mesma concentração presente na fórmula do SOS Multifuncional Noturno, 
reduz a perda transepidérmica de água a curto e longo prazos.

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

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. 
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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. 

4    Pró-Vitamina B5 
         (Panthenol)

•  Redução da perda transepidérmica de água com 15 e 30 dias de aplicação.*

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
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5   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. 

**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.

6   Derivados de Óleo de Oliva 
       (Ethylhexyl olivate, Polyglyceryl-4 olivate)

•  Bioativo emoliente, rico em ácidos graxos palmítico, esteárico, oleico, 
linoleico e linolênico, também presentes na barreira cutânea.

•  Promovem a maciez e evitam a perda transepidérmica de água.

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



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

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


