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Atua em todas as etapas do processo 
de hiperpigmentação, equilibrando a 
produção e distribuição de melanina 
para uniformizar o tom da pele.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  



• Ajuda a equilibrar a distribuição da melanina.

•  Ação abrangente para uniformizar o tom da pele: reduz 
a hiperpigmentação já existente e evita o efeito rebote 
(repigmentação), mantendo resultados duradouros.

•  Tem textura leve e de rápida absorção, que não deixa 
resíduos ou manchas na roupas.

• Tem alto poder de hidratação e efeito antioxidante.

• Tem ação calmante, ideal para ser utilizado após a depilação.
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O que ele faz e para 
quem é recomendado?

Para quais peles:

• TODAS, DE TODOS OS TONS.

Quando usar:

• Diariamente, de manhã e à noite.

• Nas axilas, aplique antes do desodorante.



1    Atua em todas as etapas do processo de 
hiperpigmentação, equilibrando a produção e 
distribuição de melanina para uniformizar o 
tom da pele.

2    Reduz a hiperpigmentação, restringindo a 
produção excessiva de melanina em 51%* 
e diminuindo a intensidade da melanina já 
existente em 38%**.

3    O uso contínuo garante resultados duradouros, 
pois reduz a transferência de melanina para a 
superf ície da pele em 52,5%***, evitando o efeito 
rebote (repigmentação).

4    Tem ação calmante, ideal para ser utilizado 
após a depilação.
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Por que o Sérum Uniformizador é a sua melhor escolha?

5    Eficácia comprovada por testes clínicos e avaliação 
dermatológica: 80% afirmaram redução da 
hiperpigmentação, e 70% perceberam que o tom 
de pele ficou mais uniforme****.

6    Pode ser utilizado simultaneamente a tratamentos 
dermatológicos contra a hiperpigmentação.

[Ilustração fórmula Riô até camadas mais profundas] 

*Teste in vitro por espectrofotometria, em 7 dias.
**Teste in vitro no método de Fontana–Masson, em 10 dias.
***Teste in vitro no método de Fontana–Masson, em 10 dias.
****Teste clínico com 30 voluntários e avaliação de médico dermatologista, em 30 dias.
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mais profundas



7    Utiliza um sistema booster, que potencializa  
a permeação dos bioativos da fórmula até a  
camada necessária para a ação eficaz, seja  
epiderme ou derme. 

8    Hidrata, melhora a textura da pele e tem ação 
antioxidante.

9    Sensorial da fórmula desenvolvido especialmente 
para o clima e estilo de vida do Brasil: Rápida 
absorção, fácil de espalhar, textura leve e toque seco. 
A pele fica extremamente confortável.

10    Clinicamente e dermatologicamente testada em 
diversos tons de pele, não fotossensibilizante, não 
irritante e sem disruptores hormonais já conhecidos.

11    Uma bisnaga rende em média 160 aplicações*.  
Uso contínuo, 2 aplicações ao dia rende por mais  
de 2 meses (80 dias). 
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12    Clean & Safe: atende aos critérios regulatórios 
de segurança tóxica e ambiental da Anvisa e dos 
principais mercados mundiais.  

13    Fórmula biomimética, eficaz e segura, que 
respeita os mecanismos naturais da pele e tem 
80% de ingredientes biodegradáveis

14    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 contra leveduras. Raramente 
causa reações de sensibilidade.

*Testes realizados em laboratório com balança de precisão.
**Teste in vitro por espectrofotometria, em 7 dias.



Bioativos e testes clínicos
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1    Resveratrol

          (Resveratrol)

•  Conta com 5 mecanismos, capazes de diminuir a síntese 
de melanina através de diferentes vias: inibe a tirosinase, 
regula o MCR1 (receptor α-MSH), afeta a função e a 
maturação dos melanossomas, ateunua o transporte de 
melanossomas dentro dos melanócitos, bem como o 
transporte de melanossomas para os queratinócitos: 

  1. Regula a expressão de MCR1 (receptor α-MSH) 
no melanócito, que consequentemente reduz a 
expressão das enzimas TRP1, DCT, SILV e OCA2. 

 2.Reduz a expressão gênica KIT nos melanócitos. 

  3. Afeta a função e maturação dos melanócitos por 
reduzir a expressão dos genes SLC24A5 e SLC45A2. 

 4. Reduz a função dos genes MYO5A e MREG, 
dificultando o transporte de melanina dos 
melanossomas para os queratinócitos. 

 5. Limita a conversão da tirosinase, diminuindo a 
síntese de melanina.
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•  Ação a longo prazo: teste colorimétrico com 52 
voluntárias indianas por 90 dias indica ação superior 
ao Ascorbyl glucoside (Vitamina C).

•  Ação superior a ativos despigmentantes clássicos, 
como Ascorbyl glucoside (Vitamina C) e Ácido Kójico.

In vitro
Long-term study
A double-blind, placebo-controlled study was performed on 52 Indian 
female volunteers. Per test area a cream (SPF ˜10) plus test substance 
was applied twice daily on the foreams. Colorimetric measurements were 
perfored after 14,28, 60 and 90 days respectively.
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Teste in vitro
Melanin assay on normal human melanocytes
Resveratrol decreases melanin proction with higher activity than kojic acid.
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In vitro
Melanin assay on B16F10 cells
Low concentration Resveratrol (0.001%) leads to a 50% reduction of melanin content.

*BOO, Y.C. “Human Skin Lightening Efficacy of Resveratrol and Its Analogs: From in Vitro Studies to Cosmetic Applications”. 2019. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770230/

•  Estudos* demonstram o potencial antioxidante e antimelanogênico do Resveratrol. 

•  Extremamente eficaz, mesmo em pequenas concentrações: um teste com 0,001% do Bioativo - concentração muito 
inferior à presente no Sérum Uniformizador - demonstra 50% de redução do conteúdo de melanina.
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2    Hexa-Peptídeo Iluminador 
         (Acetyl Hexapeptide-1) 

• Trabalha em 3 vias de comunicação celular: 

  - Fibroblastos: inibe o crescimento dos melanócitos, pela modulação das moléculas 
KITLG/SCF, HGF e DKK1.

  - Melanócitos: diminui a produção de melanina, a transferência e exocitose de 
melanossomos para queratinócitos e a dencricidade ao regular as moléculas PMEL 17, 
PTGS1, MITF, MC1R, MLANA, C-KIT, DCT-TYRP2, TYRP1 e TYR. 

  - Queratinócitos: modulação da produção de melanina pelos melanócitos graças às 
moléculas KITLG/SCF, EDN1 e F2RL1-PAR2.

•  Modulação da via SCF/C-KIT que diminui a comunicação parácrina, reduzindo o número, 
tamanho e dendricidade dos melanócitos.
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•  Reduz a liberação de SCF por queratinócitos 
em 42% e por fibroblastos em 33%. 

•  Reduz a hiperpigmentação, pois restringe a 
produção excessiva de melanina em 51%. 

Testes in vitro Testes in vitro

*** p <0.001 vs basal

-42% SCF vs basal

Basal Hexa-Peptídeo 
Iluminador

100%

58%
***

Liberação de SCF por 
Queratinócitos (%)

-33% SCF vs basal

Basal Hexa-Peptídeo 
Iluminador

100%

67%
***

Liberação de SCF por 
Fibroblastos (%)

Queratinócitos epidérmicos humanos
SCF: Fator de células-tronco
72h
ELISA

Queratinócitos dérmicos humanos
48h
ELISA

-51% melanina 
vs Benchmark

Basal Hexa-
Peptídeo 
Iluminador

100%

49%

Produção de Melanina (%)

Melanócitos epidérmicos humanos primários
7 dias
Espectrofômetria

*** p <0.001 vs basal

***
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•  Diminui a intensidade da melanina 
já existente em 38%.

•  O uso contínuo garante resultados duradouros, pois reduz a 
transferência de melanina para a superfície da pele em 52,5%, 
evitando o efeito rebote (repigmentação).

Testes in vitro

Testes in vitro

* p <0.05 vs placebo

-38% 
melanina 
vs placebo

Placebo Hexa-Peptídeo 
Iluminador

100%

62%
*

Redução da melanina (%)

Biópsia de pele humana caucasiana fototipo III (46 anos)
10 dias
Método de coloração de Masson’s Fontana

-52.5% 
melanin

UV exposure 
T6 days

UV exposure 
T10 days

Hexa-Peptídeo IluminadorPlacebo

100% 100%

52% 48%
**

**

Transferência de Melanina (%)

Biópsias de pele caucasiana humana, foto tipo III (46 anos)
2,25J / cm2 de UVA, equivalente a 0,5 MED (Dose Eritérmica Mínima)
10 dias
Método de coloração de Masson’s Fntana

** p <0.01 vs placebo
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3    Bioativo do fruto de Amla 
          (Phyllanthus Emblica Fruit Extract)

•  Bioativo utilizado na medicina ayurvédica indiana há 
milhares de anos e objeto de estudos científicos*.  
É eficaz e seguro para impedir a pigmentação excessiva. 

•  Inibe duas vias enzimáticas catalisadas pela Tirosinase: 
L-DOPA e DOPAcromo.

•  Inibe a melanogênese induzida por Fe2+/H2O2 pela 
ação quelante ao ferro. 

•  Aniquila ânions superóxidos, evitando a ação 
melanogênica induzida por estes.

Mecânismo ação do Bioativo do Fruto de Amla

L-Tyrosine

Pigmentation

Tyrosinase

Tyrosinase

Cysteine or Glutatione Peroxidase Fe2+ H
2
O

2

Tyrosinase related 
proteins

L-DOPA

Dopaquinone

Dopachrome

Eumelanin

Mix-Melanins

Pheomelanin

1.4 Benzothia-
zinylalanine

* Chaudhuri, R.K., Phd, et al. “Inhibitory Effects of Phyllanthus Emblica 
Tannins on Melanin Synthesis”. 2007. 
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3    Bioativo do fruto de Amla 

•  Testado em diferentes fototipos e etnias, o Bioativo do fruto de Amla na mesma concentração 
presente no Sérum Uniformizador demonstrou efeito clareador similar ou superior a MAP e Ácido 
Kójico, porém em concentrações muito inferiores.

* Chaudhuri, R.K., Phd, et al. “Inhibitory Effects of Phyllanthus Emblica Tannins on Melanin Synthesis”. 2007. 

- Topical application on the upper arms for 9 weeks (twice daily), 1 test product on each side
- Chromametric measurements of skin color (L*a*b*, ITA°); Comparison vs baseline

Tested on 16 Asians volunteers Tested on 16 African-American volunteers. 
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4   Polissacarídeos Marinhos + Biomoléculas Ativas do Pepino 
          (Hypnea Musciformis Extract, Gelidiella Acerosa Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract) 

• Têm ação anti-inflamatória e calmante. 

• Reduzem a hiperpigmentação após 5 semanas de uso.

• Macromoléculas com alto grau de afinidade com as proteínas da pele e formam um biofilme que reduz a perda 
transepidérmica da água.

• Comprovadamente mais eficientes do que o extrato de pepino na proteção dos queratinócitos.

Fórmulas que usam extrato de pepino têm benefícios 
limitados, pois são incapazes de extrair todos os 
componentes valiosos da porção ativa da molécula.

Já as Biomoléculas Ativas do Pepino permitem total 
aproveitamento dos benefícios, pois são obtidas 
por um processo tecnológico que extrai todos os 
componentes valiosos. A ação na pele é potencializada 
por meio da formação de uma rede polimérica 
sinérgica com os Polissacarídeos Marinhos.

PG
E 

(p
g/

m
l)

Placebo

Biomoléculas 
ativas do pepino 
+ Polissacarídeos 
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Liberação de PGE em células de pele tratadas com ácido

0
5.000

10.000

15.000
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(Fenol e Ácido Salicílico)

Fenol  Ácido Salicílico

Reduz a liberação de mediadores inflamatórios em células de pele tratadas com ácidos. 
É comparável à Indometacina.



15

5   Biopolímero Vegetal + 
Amido Vegetal Hidrolisado 

          (Sodium Polyacrylate Starch, 
Maltooligosyl Glucoside, 
Hydrogenated Starch Hydrolysate) 

• Têm ação conjunta para hidratar a pele. 

•  O Amido Vegetal Hidrolisado reduz a 
perda transepidérmica de água. 

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

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


