UMIDITÁ® INFANTIL
HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS
Hidratação para a pele delicada do bebê e da criança.
Fácil de espalhar
Toque suave
Livre de fragrâncias e corantes
Loção
120 mL
Hipoalergênico
Dermatologicamente testado
LIBBS

UMIDITÁ® INFANTIL é um hidratante que foi desenvolvido após a pesquisa de ingredientes especiais que respeitam as
características especiais da pele infantil. A pele delicada do bebê e da criança pode ressecar facilmente frente às
agressões do meio ambiente e por isso precisam de hidratação.
UMIDITÁ® INFANTIL, além de proporcionar uma hidratação prolongada, auxilia na restauração da barreira protetora da
pele. Sua formulação equilibrada tem como base ingredientes naturais derivados da aveia coloidal, promovendo toque
leve e agradável sensação na pele.
UMIDITÁ® INFANTIL é hipoalergênico (menor risco de provocar alergia).
A ausência de fragrância (perfume) e corantes na formulação de UMIDITÁ® INFANTIL contribui para menor risco de
provocar irritação ou alergia na pele delicada e sensível do bebê e da criança.
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COMPOSIÇÃO: Aqua, Glycerin, Canola Oil, Dicaprylyl Carbonate, Cocoyl Adipic Acid/ Trimethylolpropane Copolymer,
Cetyl Alcohol, Behenyl Alcohol/ Glyceryl Stearate/ Phospholipids/ Glycine Soja Sterols, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Sodium Acrylates Copolymer/ Lecithin, Colloidal Oatmeal, Myristyl Lactate, Disodium
EDTA.

MODO DE USO: aplicar uma camada uniforme do UMIDITÁ® INFANTIL todos os dias na pele seca, massageando
suavemente com movimentos circulares até a completa absorção do produto. Reaplicar sempre que necessária
hidratação.

PRECAUÇÕES: somente uso externo. Evitar contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra, lave-os com água
corrente e em abundância. Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. 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. 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.

