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RESUMO 
 
O produto cosmético denominado como loção tônica facial é muito utilizado em 
protocolos de tratamentos estéticos. Apesar disso, há uma grande dificuldade de 
literatura científica disponível e as informações encontradas são vagas e não 
correspondem com a realidade prática. A indústria da higiene pessoal, cosméticos e 
perfumaria buscam estimular o consumidor a adquirir seus produtos através de 
estratégias de marketing cada vez mais eficazes. Este artigo teve como objetivo 



 
 

identificar ao profissional da estética a função do produto tônico usado em 
tratamentos estéticos faciais, através de uma análise das formulações de 14 
produtos cosméticos com apelo de loções tônicas e também de 34 protocolos de 
tratamentos faciais, das empresas parceiras do Laboratório de Cosmetologia e 
Estética da Univali em Balneário Camboriú. Concluiu-se através da pesquisa 
efetuada que não há uma coerência com a definição da literatura e a aplicação 
prática das soluções tônicas.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Soluções, loções, produtos tônicos, princípios ativos, 

tratamentos faciais. 

 

           INTRODUÇÃO 

 

O mercado cosmético vem crescendo devido à grande procura e preocupação 

dos consumidores com a beleza. Diante disso, a indústria da higiene pessoal, 

cosméticos e perfumaria busca estimular o consumidor a adquirir seus produtos 

através de estratégias de marketing cada vez mais eficazes. Estas estratégias 

buscam, pelo uso de palavras, imagens ou conceitos, provocar a mente do 

consumidor criando uma necessidade psicológica em experimentar o produto. 

Para a realização de tratamentos faciais são usados protocolos de tratamento 

nos quais vários produtos cosméticos são aplicados. Para um melhor resultado do 

tratamento uma ordem de aplicação é proposta pelo profissional esteticista. De 

modo geral, inicia-se com o uso de um demaquilante, seguido de um produto com 

agente de limpeza (sabonetes), após é aplicado um produto esfoliante, uma loção 

tônica e finaliza-se com um produto especifico para cada tratamento realizado. 

É dever de todo profissional da estética, saber escolher os produtos 

cosméticos de acordo com a formulação, assim como entender a rotulagem de cada 

um deles (GOMES, 2006). 

 Segundo GOMES (2006), as loções usadas para limpeza podem conter 

emolientes, umectantes ou detergentes suaves. As loções usadas após a limpeza 

podem ter diversas funções: tônicas adstringentes, tônicas calmantes, anti-sépticas, 

revitalizantes, hidratantes ou cicatrizantes, que garantem promover o equilíbrio do 

pH cutâneo. O que determina sua função é a presença de um principio ativo. Este é 

uma substância química ou biológica que atua sobre as células teciduais de várias 

maneiras e em uma formulação é o elemento com ação ou efeito mais acentuado.  



 
 

Entretanto, há necessidade de fundamentar cientificamente os apelos 

inferidos ao produto, tanto para justificá-los perante a legislação brasileira, quanto ao 

consumidor cada vez mais exigente, visando assim garantir o sucesso e a 

prosperidade da marca que deve cumprir a promessa do seu apelo de marketing 

(LONGO, 2008). 

  Considerando toda essa demanda do mercado, o presente estudo tem por 

objetivo analisar as formulações dos produtos cosméticos (linha profissional) com 

apelo de loções tônicas das empresas parceiras do Laboratório de Cosmetologia e 

Estética da Univali em Balneário Camboriú, auxiliando assim o profissional da área 

estética na escolha correta do produto a ser utilizado nos protolocos de tratamentos 

faciais. 

  Neste sentido, faz-se necessário à abordagem de alguns tópicos 

indispensáveis para compreensão da função do tônico em tratamentos faciais. Para 

melhor compreensão do tema, é importante discutirmos sobre algumas terminologias 

e definições na tecnologia cosmética e na área estética.    

 

Composição de um produto cosmético 

 

As formulações cosméticas destinam-se ao cuidado e melhoramento da pele 

e seus anexos, sem causar efeitos indesejáveis (Disponível em: 

<http://www.portalfarmacia.com.br/farmacia/cursos/cursos_detalhes.asp?id=68 > 

Acesso em: 15 de março de 2009). 

Os produtos cosméticos presentes no mercado, possuem em sua formulação 

um grupo de substâncias com características distintas, denominadas matérias-

primas, tendo sua origem natural (vegetal, animal ou mineral) ou sintética. Sendo 

assim, um produto cosmético é composto basicamente por: veículo ou excipiente, 

substância estabilizante, substância corretora, princípios ativos, corantes, pigmentos 

e fragrâncias (PERIOTO, 2008). 

 

Veículo ou Excipiente 

 

O veículo é um meio de diluição e transporte para os diferentes princípios 

ativos, que facilita a aplicação e o aproveitamento dos produtos na pele. Constituem 



 
 

a maior parte das formulações, e determinam assim a forma física do cosmético 

(PERIOTO, 2008; Disponível em: 

<http://www.portalfarmacia.com.br/farmacia/cursos/cursos_detalhes.asp?id=68 > 

Acesso em: 15 de março de 2009). 

Os produtos cosméticos podem conter diferentes veículos, abordaremos 

apenas dois deles, importantes para compreensão das formulações de produtos 

tônicos. 

 

Solução 

 

Uma solução é composta por uma ou mais substâncias dissolvidas de tal 

modo que adquira aspecto de uma só, ou seja, o soluto é disperso totalmente no 

solvente, formando assim um liquido homogêneo (PERIOTO, 2008). 

Uma solução tem como veículo a água ou o álcool, sendo então uma solução 

aquosa ou hidroalcoolica. 

 

Emulsão 

  

As emulsões são produtos cosméticos compostos por uma fase aquosa e 

outra oleosa que se encontram dispersas, e para se estabilizar estas emulsões é 

necessário a utilização de um tensoativo (agente emulsionante), originando assim 

um produto de fase única (Disponível em: 

<http://www.portalfarmacia.com.br/farmacia/cursos/cursos_detalhes.asp?id=68 > 

Acesso em: 15 de março de 2009). 

Emulsões de alta viscosidade, na forma sólida são chamadas de cremes e 

emulsões com baixa viscosidade, líquidas, são denominadas de loções cremosas 

(KEDE e SABATOVICH, 2004).  

A literatura nos traz que uma solução e uma loção têm a mesma forma. 

  

Princípios Ativos 

 

    São substâncias químicas de origem natural ou sintética, que determinam a 

função de um cosmético. Nas formulações dos tônicos faciais, encontram-se na 



 
 

maioria ativos adstringentes, hidratantes e calmantes (Disponível em: 

<http://www.portalfarmacia.com.br/farmacia/cursos/cursos_detalhes.asp?id=68 > 

Acesso em: 15 de março de 2009). 

 

pH cutâneo 

 

O pH é um dos mais importantes mecanismos de defesa da pele, pois os 

microorganismos aceitam mal a acidez. Na pele normal o pH varia de 5,2 a 5,5, e  

este pH é ácido devido a composição média presente no suor, que após a 

evaporação deixa uma concentração alta dos ácidos orgânicos na superfície da pele 

(PERIOTO, 2008). 

 

pH dos produtos cosméticos 

 

Nos cosméticos com propriedades de limpeza o pH é neutro ou alcalino, o 

que promove a detergência, o emulsionamento de gorduras e a remoção de 

impurezas. Estes produtos não devem permanecer na pele além do tempo 

necessário (PERIOTO, 2008).  

Esta afirmação refere-se a produtos de limpeza obtidos de sais alcalinos de 

ácido graxo, os sabonetes sólidos. Quando falamos de produtos de limpeza como os 

sabonetes líquidos, em gel ou loções cremosas de limpeza, normalmente 

apresentam o pH próximo ao da pele, levemente ácido. 

Na maioria dos produtos cosméticos encontrados no mercado, o pH ideal é 

próximo ao da pele, para que não ocorram modificações nos mecanismos de defesa 

(PERIOTO, 2008). 

A literatura não relata qual o pH ideal dos produtos cosméticos destinados a 

tonificação, mas segundo PERIOTO (2008), estes têm como principal função 

reequilibrar o pH da pele. 

 

Tonificação 

 

A definição de tonificação segundo o Dicionário Aurélio (1989) é tonificar, dar 

força, fortalecer, avigorar. 



 
 

Outra definição encontrada para tonificação é de que tonificar o tecido 

cutâneo é o processo de fortalecimento celular que aumenta a ação vital do tecido e 

fortalece o tônus da epiderme (FAÇANHA, 2003).  

 

Tônicos Faciais  

 

São produtos muito utilizados em tratamentos faciais, mas não se sabe até 

que ponto seu uso seja indispensável. São soluções sem poder de detergência, que 

garantem reequilibrar o ph cutâneo após algum procedimento realizado e ajudar na 

remoção de resíduos existentes após a limpeza da pele (Disponível em: 

<http://www.portalfarmacia.com.br/farmacia/cursos/cursos_detalhes.asp?id=68 > 

Acesso em: 15 de março de 2009). 

Há uma grande variedade de produtos hoje em dia presentes no mercado 

com a finalidade de tonificação, apresentam apelos e diferenciais para cada tipo de 

pele. As soluções tônicas, por apresentarem propriedades e composição diferentes, 

devem ser aplicadas de forma distinta. Algumas destas soluções podem conter 

álcool em sua formulação, sendo que é importante que o teor alcoólico não seja 

muito alto para não ressecar a pele com o uso contínuo (GOOSENS, 2004).  

 A pele seca trata-se de uma pele pouco hidratada e que não transpira muito 

porque suas glândulas sudoríparas e sebáceas enviam pouca quantidade de líquido 

à superfície cutânea. A cútis seca tem aparência opaca e de espessura fina. Seus 

poros quase não aparecem e apresenta tendência à descamação. É propensa ao 

aparecimento de rugas precoces e telangectasias. Irritações e alergias são mais 

freqüentes neste tipo de pele. Por isso recomendam-se cosméticos que tenham 

propriedades antiinflamatórias e ofereçam proteção contra radicais livres (Disponível 

em:<http://www.jnjbrasil.com.br/neutrogena/especialista.asp?idTopico=4&idSubTopic

o=1> Acesso em: 20 de março de 2009).       

Os tônicos para este tipo de pele devem apresentar formulação com ativos 

hidratantes e isenta de álcool (KEDE e SABATOVICH, 2004). 

      A pele sensível é caracterizada por reagir de forma excessiva aos 

estímulos externos e internos a que é submetida, com isso, pode se tornar sensível 

a certas substâncias ou sensível devido a certas circunstâncias, podendo apresentar  

vermelhidão, sensação de coceira, calor, prurido, ardor e ressecamento. A pele 



 
 

sensível não é um tipo em si, é uma condição que pode acometer tanto pessoas de 

pele normais, mistas, oleosas e secas, independente da idade e sexo da pessoa. 

Tônicos contendo ativos calmantes e isentos de álcool são indicados para este tipo 

de pele (ARCANGELI, 2002; KEDE e SABATOVICH, 2004; PERIOTO, 2008).  

       A pele mista apresenta oleosidade na Zona T (testa, nariz e queixo), 

enquanto as outras áreas do rosto apresentam tipo de pele normal. O tônico nesse 

caso deve combinar uma substância para controle da oleosidade e ativos 

hidratantes. A tonificação da Zona T pode ser feita com um tônico com baixo teor 

alcoólico, e com presença de ativos adstringentes suaves (ARCANGELI, 2002; 

KEDE e SABATOVICH, 2004). 

A pele oleosa é a que produz maior quantidade de secreções sebáceas e 

sudoríparas e, por isso, tem aparência espessa, brilhante e úmida. Além disso, os 

seus poros muitas vezes são visíveis, por serem dilatados, o que facilita o 

aparecimento de comedões principalmente na face. Devido à hiperatividade das 

glândulas sebáceas, este tipo de pele suporta melhor as ações de agentes externos 

e resiste mais à ação do tempo. São indicados então, tônicos com ativos 

adstringentes, podendo apresentar álcool em concentrações mais altas 

(ARCANGELI, 2002; KEDE e SABATOVICH, 2004; Disponível em:< 

http://www.jnjbrasil.com.br/neutrogena/especialista.asp?idTopico=4&idSubTopico=1

> Acesso em: 20 de março de 2009).       

 

Adstringentes 

 

Adstringência é um efeito resultante da combinação das proteínas da 

superfície celular, com um agente adstringente, formando assim uma capa protetora 

de proteína na pele. Esta reação química provoca um fenômeno reacional 

inflamatório onde os pequenos vasos dérmicos se dilatam provocando um ligeiro 

edema e um aumento do liquido intersticial, com este intumescimento, os orifícios 

pilossebáceos dilatados se tornam menos evidentes.As substâncias adstringentes 

são capazes de contrair, estreitar e apertar os tecidos orgânicos diminuindo assim as 

secreções(PERIOTO,2008; Disponível em: 

<http://www.estheticnews.com/articulos_show.php?id=308>Acesso em: 10 de maio 

de 2009).  



 
 

 

Hidratantes 

 

Uma pele bem hidratada é aquela com quantidade de água suficiente em 

todas as suas camadas. A desidratação e a diminuição da elasticidade ocorrem 

quando a perda de água do extrato córneo é maior que a sua reposição.  

Os princípios ativos hidratantes cumprem a função de indutores no processo 

de reposição de água, diminuindo assim os efeitos ambientais a que a pele é 

exposta diariamente. Cosméticos hidratantes destinam-se a diminuir a perda de 

água transepidérmica deixando a pele macia, suave e com uma aparência mais 

saudável (PERIOTO, 2008; REBELLO, 2005; SOUZA, 2006).  

 

METODOLOGIA 

 

 O estudo em questão caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica 

exploratória, a qual consiste da obtenção de dados através de fontes secundárias, 

utiliza como fontes de coleta de dados materiais publicados como: livros, periódicos 

científicos, jornais, sites da internet e impressos diversos (GIL 2002). 

Foram avaliados produtos e protocolos de linha profissional do laboratório de 

Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí, quanto aos apelos 

comerciais de rotulagem, a formulação do veículo, a presença e propriedade dos 

princípios ativos e a indicação nos tratamentos, os produtos foram avaliados de 

forma aleatória. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÔES  

 

Para chegarmos aos resultados, primeiramente foi necessário analisar a 

formulação dos produtos, avaliando a composição do veículo e propriedade dos 

princípios ativos. (Anexo I) 

Através da avaliação de sua formulação, chegou-se ao resultado de que 

100% dos produtos tônicos analisados, apesar de estarem identificados no rótulo 

como loções apresentam-se na forma de solução, tendo como veículo principal à 

água, sendo produtos basicamente hidrofílicos.  



 
 

De acordo com os dizeres de rotulagem em relação à indicação e apelos 

comerciais, o resultado encontrado nos 14 produtos tônicos analisados é o seguinte: 

 

- 29% propriedade refrescante; 

- 22% propriedade adstringente; 

- 21% propriedade hidratante; 

- 14% propriedade calmante; 

- 7% propriedade revigorante; 

- 7% propriedade detoxificante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de uma análise das formulações dos produtos tônicos, foram 

encontrados princípios ativos com suas respectivas propriedades: 

 

 

 

 

 

22%
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14%

7%
7%

21%

Adstringente

Refrescante

Calmante

Revigorante

Detoxificante

Hidratante



 
 

Tônicos  Princípios ativos encontrados 

Hidratantes Extrato de Aloe Vera, Buriti, Cupuaçu, Maracujá, 

Laranja, Alantoína, Gluconolactona, Mel Quartenizado, 

Extrato de Iris Florentina, Extrato de Açai, Confrei, Oléo de 

Copaíba 

Adstringentes Maracujá, Tília Cordado Flower, Extrato de Própolis, 

Alecrim, Castanha da Índia, Extrato de Hammamelis  

Refrescantes 

 

Calmantes 

Extrato de Aloe Vera, Tília Cordado Flower, Lavandula 

Angustifólia, Alecrim, Extrato de Mentol 

Extrato de Camomila, Maracujá, Laranja, Tília Cordado 

Flower, Alantoína, Mel Quartenizado, Extrato de Oliva, Arnica 

 

Através do estudo das formulações dos produtos analisados, podemos 

observar que os produtos que são denominados no rótulo com propriedade de 

refrescantes, na verdade contém em sua composição ativos com propriedades 

calmantes.  

A literatura não nos traz uma definição para produtos refrescantes, e a 

maioria dos princípios ativos encontrados com esta propriedade, conforme a tabela 

acima, apresentam várias funções, entre elas a de calmantes e refrescantes. 

 

Confrontando o apelo comercial de função e aplicação com a presença de 

princípios ativos, o resultado obtido foi: 

 

Dos 14 produtos tônicos avaliados, apenas 1 não apresentou ativos que 

justifique seu apelo, este produto continha dois ativos hidratantes e trazia o apelo de 

produto adstringente. 

 



 
 

Apelo x Propriedade

13

1

Correspondem

Não correspondem

 

 

Foram analisados os protocolos de tratamentos estéticos diversos, entre eles 

os de higienização, de 7 empresas parceiras do Laboratório de Cosmetologia e 

Estética da UNIVALI e verificou-se que a ordem de aplicação do tônico facial é na 

maioria após a limpeza, independente dos princípios ativos presentes em sua 

formulação. (Anexo II) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio do presente trabalho, que avaliou procedimentos de tonificação em 

protocolos de estética facial usando produtos cosméticos, não encontramos 

evidências condizentes com a definição da palavra tonificação. Considerando que 

um produto cosmético tônico não promoverá o fortalecimento do tônus, nem 

aumentará a ação vital do tecido. Sendo assim, torna-se difícil estabelecer uma real 

propriedade e definição da função para produtos cosméticos usados como 

tonificantes, em procedimentos de estética facial, sem a avaliação da sua 

formulação. 

 Na literatura consultada, pode-se constatar que a função do produto tônico 

facial não é totalmente esclarecida. São produtos que garantem regular o pH 

cutâneo e fechar os poros. No entanto observamos que somente os tônicos com 

princípios ativos adstringentes têm a propriedade de fechar os poros. Pelo fato de 

regular o pH da pele, o produto tônico deveria ser usado somente quando este for 

alterado devido ao uso de algum cosmético, ou procedimento estético. Vale 

ressaltar, que a maioria dos produtos cosméticos presentes hoje no mercado 

possuem o pH próximo ao da pele, então não terão a capacidade de alterá-lo. 



 
 

       Concluímos que a função de um produto cosmético tônico depende dos 

princípios ativos contidos em sua formulação.  

       Uma informação que não ficou muita clara através desta pesquisa foi a 

denominação de loções no rótulo de todos os produtos tônicos faciais. Alguns 

autores definem loção e solução como se fosse a mesma forma, o que pode gerar 

confusão. Considerando que uma loção também pode ser definida como uma 

emulsão, onde teremos uma fase oleosa presente na formulação. O que pode ser 

concluído, é que neste trabalho, todos os produtos analisados apresentam-se na 

forma de solução aquosa, e na literatura, são chamados de loções tônicas.  

   Obviamente questionamentos não puderam ser respondidos através deste 

breve artigo abrindo portas para futuras pesquisas. Entre estes questionamentos 

relacionamos: a função relacionada ao tônico, de regular o ph cutâneo.  
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ANEXOS 

Anexo I 

PRODUTO PROPRIEDADE ATIVOS  ESTRUTURA  

Loção 

suavizante e 

umectante 

Limpa e refresca, suaviza, equilíbrio 

de pH e não resseca a epiderme. 

Extrato fluido de 

camomila, extrato 

vegetal de babosa, 

lactato de mentila 

Solução 

Loção 

adstringente 

topical fruits 

water 

Hidratante e nutritiva antioxidante. 

Promove emoliência e refrescância 

da pele, tonificação 

Buriti e cupuaçu Solução 

Loção 

adstringente 

tropical fruits 

water 

Adstringente para peles oleosas, 

adstringência e suavidade a pele 
Maracujá e Laranja Solução 

Loção tônica 

detoxificante 

ginkgo biloba 

 

Ginkgo biloba, óleo 

de ricino 

hidrogenado, 

extrato seco de 

hipocastano 

Solução 

Loção tônica 

suavizante 

 

Refrescante, indicado para todo tipo 

de pele, principalmente para as 

com tendência a vermelhidão 

Tília cordado flower 

extract, sodium 

chloride, alantoína, 

lavandula 

angustifolia 

Solução 

Tonificante 

facial tília toner 

Refrescante, repõe a umidade da 

pele, hidratante, bioprotetor 

Extrato de aloe 

vera, 

gluconolactona, mel 

quartenizado, 

extrato de tília, 

mentol, alantoína 

Solução 

Mega tonic Refrescante, tonificante 

Matricaria extract, 

glycyrrhiza guabra 

extract, mentol, 

triclosano 

Solução 

Tônico facial de 

limpeza 

Revigorante, limpeza, frescor, 

maciez, sem traços de oleosidade 

Ácido l-glutâmico, 

extrato de oliva, 

extrato glicólico de 

aloe vera 

Solução 



 
 

 

PRODUTO PROPRIEDADE ATIVOS ESTRUTURA 

Tônico vegetal 

Daily tonic 
Refrescante, tonificante 

Aloe barbadensis, 

extrato de 

camomila, Extract. 

recutita, Extract. 

Vegetal, Basswood 

Extract., glycyrrhiza 

glabra root exct 

Solução 

Loção tonica 

floral helpe skin 

Tonificante, referescante, para pele 

seca, para eliminar traços de leite de 

limpeza 

Árnica, montan 

flower Exc., 

chamomilla reculita 

Exc., tília 

platyphyllos Exc. 

Solução 

Loção tônica 

Aumenta elasticidade e hidratação 

da pele, indicado para potencializar 

ação dos tratamentos cosméticos 

Exc. de 

irisflorentina, exct 

de própolis e 

alantoína 

Solução 

Loção tônica 

facial hidraface 

Refrescar, suavizar,nutrir e hidratar, 

devolver umidade natural 

Chá verde, 

alantoína 
Solução 

Loção tônica  

skin repair 

Remineralizante, antioxidante, 

hidratante, suavizante, estabelizante 

após procedimentos de 

hidigenização 

Óleo de copaíba, 

extrato de açaí, 

cupuaçu, chá 

verde, aloe 

Solução 

Loção tônica 

acne control 

Adstringente, purificante, normliza 

proliferação bacteriana e equilibra 

oleosidade 

Exct de bearberry, 

Exc. própolis, Exc. 

de sete ervas ( 

árnica, quina, 

alecrin, camomila, 

jaborandi, confrei, 

castaña-da-india) 

Exc. de hamámelis 

Solução 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo II 

 

Empresa Número de protocolos 

avaliados 

Resultado 

Empresa 1: 10  Produto tônico é aplicado 

após a limpeza e 

esfoliação. 

Empresa 2 2  Produto tônico é aplicado 

após a limpeza e 

esfoliação. 

Empresa 3 5  Em 3, a aplicação do 

produto tônico vem após a 

limpeza e esfoliação. 

Em 2, deles após a 

limpeza com o sabonete. 

Empresa 4 4  Tônico é aplicado após a 

limpeza e esfoliação. 

Empresa 5 4  Aplicado após o limpeza e 

antes da esfoliação. 

Empresa 6: 5  Em 3 deles, o produto 

tônico é aplicado após a 

limpeza. 

Em 2 deles, para 

finalização de tratamento. 

Empresa 7 4 Produto tônico é aplicado 

após a limpeza. 

 


