
Sérum Hidratante 
Corporal Pró-idade 

O sérum completo para  
seu corpo: estimula a produção 
de colágeno, reduz em 63%  
os danos causados pelos raios  
UVB, hidrata por 72 horas, 
promove firmeza e reduz os 
danos causados pela luz azul  
e pela poluição.  

Eleito o Melhor Produto de Tratamento 
Corporal pelo 27º Prêmio Atualidade Cosmética.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Aumenta em até 34% a produção natural de 
colágeno, principalmente o do tipo III, dando 
mais firmeza e elasticidade à pele.  

•  Restringe em 32% a formação de radicais livres 
decorrentes de luz azul, reduzindo os danos 
causados pela luz natural e artificial. 

•  Promove hidratação prolongada por até 72 horas. 

•  Reduz os sinais de ressecamento em 20% após  
4 semanas de uso. 

•  Repõe nutrientes essenciais, regenera e estimula 
as defesas naturais da pele. 

•  Repara a barreira cutânea, reduzindo número de 
células danificadas pela radiação solar em 63%.

O que ele faz e para quem é recomendado?

Para quais peles:

•  TODAS, NAS ÁREAS MAIS FOTOEXPOSTAS

•   ACIMA DE  30 ANOS, NAS ÁREAS MAIS 
PROPENSAS AO ENVELHECIMENTO PRECOCE 

Quando usar:

• Diariamente, de manhã e à noite. 

•  De manhã, nas áreas do corpo mais expostas  
à luz do sol e à luz azul (como colo, pescoço,  
braços e mãos).  

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



1    Proporciona ao corpo o mesmo nível de cuidado dos 
produtos formulados para o rosto. 

2    Tem ação simultânea que reduz o ressecamento da pele, 
previne e repara sinais do envelhecimento precoce. 

3    Promove hidratação ampla, completa e prolongada por 
até 72 horas, chegando até as camadas mais profundas 
da epiderme.
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Por que o Sérum Hidratante Corporal 
Pró-idade é a sua melhor escolha?

4    Reduz em até 20% os sinais de 
ressecamento após 4 semanas de uso. 

5    Tem ação antioxidante e trata os 
efeitos de agressores externos como 
luz azul natural e artificial, poluição e 
banhos quentes.

6    Imediatamente após o uso, reforça a 
coesão da barreira cutânea, aumenta 
os Fatores de Hidratação Naturais e 
reduz a descamação da pele.

7    Reduz a coceira por desidratação,  
dá mais suavidade e maciez à pele.

Sérum 
Hidratante 
Corporal
Pró-idade

Camada 
Córnea

Camada 
Granulosa

Camada 
Espinhosa

Camada Basal

Derme



8    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que 
respeita os mecanismos naturais da pele.

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

10    Fragrância hipoalergênica:  não possui 
alergênicos já conhecidos e restritos 
pelo IFRA (The International Fragrance 
Association). 
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11    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.

12    Textura leve, aveludada e de rápida 
absorção, o que torna a rotina ainda 
mais prática, sem precisar esperar  
o produto secar para se vestir.



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

      • EDTA - proibido na Austrália e partes da Europa. 
      • BHT - proibido na União Européia. 
      • Parabenos - proibido na União Européia. 
      • Clorofenesina - proibido no Japão. 

14    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. 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. 

*”Safety review of phenoxyethanol when used as a preservative in cosmetics”.  

© 2019 European Academy of Dermatology and Venereology 
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15    Não possui substâncias oclusivas que 
prejudicam a performance da fórmula 
e que ainda são muito usadas pelas 
principais marcas no Brasil*, como: 

      •  Óleo Mineral (Paraffin, Paraffinum 
Liquidum, Mineral Oil). 

      • Silicones (Dimethicone). 
      •  Polímeros acrílico-vinílicos(Acryloyldimet

hyltaurate / VP copolímero). 
      •  Estearatos de cadeira longa (PEG-40 

Stearate, PEG-100 Stearate). 

* Esses ingredientes são usados para reter umidade, melhorar 
a homogeneidade e dar sensorial aveludado. Porém, eles 
restringem a penetração dos demais ativos para além do extrato 
córneo. Essa construção de fórmula é considerada ultrapassada 
pois compromete a eficácia do produto.



         (Scenedesmus Rubescens Extract)  

•  Reduzem a quantidade de radicais livres decorrentes da luz azul em 32%.   

Bioativos e testes clínicos
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1    Bioativos de Microalgas Verdes 
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Scenedesmus 
Rubescens Extract

Scenedesmus 
Rubescens Extract

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

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

Reduction of blue light-induced free radicals (ROS) Reduction of blue light-induced carbonylated proteins
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Redução das proteínas 
carboniladas decorrentes 
da luz azul em 61%.

-61%

-32%
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1    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 63% 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.

Control (no UV) Vehicle (DMSO) Sun cream (SPF50+) Scenedesmus 
rubescens dry extract
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1    Bioativos de Microalgas Verdes 
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Total collagen content was 
quantified by Sirus Red 
staining after 48 h treatment

Collagen III (Youth collagen) 
stimulated by 29% with Scenedesmus 
rubescens dry extract - age ex vivo

Control ControlScenedesmus 
rubescens dry extract Scenedesmus 

rubescens dry extract
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Estimulam a produção 
total de colágeno em 34%. 

Aumentam a produção de 
colágeno tipo III em 29%.
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•  Protegem os fibroblastos e estimulam a produção de colágeno em 34%.  



2   Bioativos de Algas Marinhas 
       (Laminaria saccharina extract, Kappaphycus   
       alvarezii extract, Fucus vesiculosus extract) 

•  Formam um biofilme que protege a pele das agressões 
externas, aumentando a capacidade de autodefesa. 

•  Melhoram a defesa imunológica da pele e estimulam 
a habilidade natural de autoreparação, ajudando a 
manter imunocompetentes as funções biológicas  
das células. 

•  Protegem o colágeno contra as metaloproteinases. 

•  Reequilibram a população de queratinócitos 
danificados pela radiação UV ou pelo stress  
ambiental oxidativo.
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3    Bioativos da Água do Coco Verde 
      (Kappaphycus alvarezii extract, Euchema  
      spinosum extract, Cocos nucifera fruit extract)    

•  Repõem minerais essenciais que nutrem e 
promovem a integridade cutânea.  

•  Estimulam a produção de fibroblastos pela síntese 
dos componentes da matriz extracelular, como 
colágeno, elastina, glicoproteínas e proteoglicanas.  

• Recondicionam a pele agredida. 



4   Isomerato de Sacarídeos 
      (Saccharide isomerate)   

•  Hidrata de forma prolongada por até 72h devido ao 
mecanismo de ligação único que não se perde quando 
exposto a influências ambientais adversas ou agentes 
de limpeza, pois forma um complexo com a queratina 
da pele que não é removido nem se desfaz. Uma parte 
da molécula se liga à queratina da pele, enquanto a 
outra mantém as moléculas de água ao redor de si. 
O resultado é o fortalecimento da coesão entre os 
corneócitos, o que preserva a hidratação por dias. 

•   Reduz em até 20% os sinais de ressecamento após  
4 semanas de uso. 

•  Imediatamente após o uso, fortalece a barreira 
cutânea, aumenta a retenção de água, evita a perda 
transepidérmica, reforça o FHN e reduz a descamação. 

• Após 4 semana de uso, reduz a coceira por desidratação. 
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Bisabolol 0.03%

Non-treated control

TEWL reduction (%)

Repara a barreira da 
pele em 3 dias, 24h 
mais rápido que o 
benchmark líder.
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Saccharide isomerate

Bisabolol 0.03%
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Before tape 
stripping

After 20 tape 
strippings
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Sacchride isomerate in an aqueous solution improves and strengthens the skin barrier 
function, as shown by the 20% reduction in TEWLbefore and after 20 successive tape 
strippings after a 28-day application.
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4    Isomerato de Sacarídeos 

Reduz a irritação em 
12% após 2 horas e 
em 17% após um dia.

Reduz a perda 
transepidérmica em 
20% após 4 semanas.
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After 60 minutes
Corneometer measurements after 60 minutes

After 7 days
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In vivo evaluation.

Softness improvement
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4    Isomerato de Sacarídeos 

 Melhora a hidratação em 34% após 
7 dias e em 18% em 30 minutos. 
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+18%

+34%

Após 4 semanas de uso reduz 
a coceira por desidratação.
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5    Amido Vegetal Hidrolisado + 
PCA Sódico + Pró-Vitamina B5 
+ Bioativos da Cana de Açúcar 

      (Maltooligosyl glucoside, Hydrogenated  
      starch hydrolysate, Sodium PCA, Panthenol,   
      Pentylene glycol)   

•  Ação sinérgica que atrai, retém, estimula e 
amplifica a produção e absorção de água. 

•  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:   

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%

    -  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 à pele. 

PCA Sódico 
corresponde a 
12% do FHN



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
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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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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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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


