UMIDITÁ®
HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS
LOÇÃO
Hipoalergênico
Dermatologicamente testado
Previne o ressecamento e restaura a hidratação natural da pele
Toque seco e agradável
Não comedogênico
Livre de fragrâncias
120 mL

UMIDITÁ® LOÇÃO é um hidratante funcional especialmente desenvolvido para pessoas com pele sensível que
necessitam de uma barreira adicional contra as agressões do meio ambiente.
UMIDITÁ® LOÇÃO colabora na retenção de água na pele e auxilia na restauração da barreira cutânea. Esta ação é
potencializada pela presença em sua formulação de componentes lipídicos com estrutura semelhante aos
componentes da pele, proporcionando intensa hidratação.
UMIDITÁ® LOÇÃO proporciona fácil espalhamento, toque seco e agradável, tornando a pele macia e suave.
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COMPOSIÇÃO: Aqua, Cocoyl Adipic Acid/Trimethylolpropane Copolymer, Glycerin, Canola Oil, Colloidal Oatmeal,
Dicaprylyl Carbonate, Tribehenin PEG‐20 Esters, Tocopheryl Acetate, Acacia Senegal Gum Extract, Cetyl Alcohol,
Xanthan Gum, Sodium Polyacrylate, Glyceryl Stearate, Behenyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearic Acid, Lecithin, Lauryl
Alcohol, Myristyl Alcohol, Ethylhexyl Palmitate, Sorbitan Oleate, Sorbitan Laurate, Myristyl Malate Phosphonic Acid,
Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Disodium EDTA.

MODO DE USO: aplicar a loção todos os dias na pele, massageando suavemente com movimentos circulares até a
completa absorção do produto. UMIDITÁ® LOÇÃO pode ser aplicado várias vezes ao dia, se necessário. Não é
gorduroso e não mancha a roupa.

PRECAUÇÕES: somente uso externo. Evite contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra, lave‐os com água
corrente e em abundância. Se ocorrer algum tipo de irritação na pele, aparecimento de erupções, vermelhidão ou
qualquer tipo de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspenda o uso do produto e procure assistência médica. Este
produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Em caso de ingestão acidental ou
aplicação incorreta, procure assistência médica. Manter o produto em local fresco e seco. Manter fora do alcance das
crianças.

