UMIDITÁ® ROSTO
PROTEÇÃO SOLAR UVA/UVB
HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS
CREME GEL
Hipoalergênico
Dermatologicamente testado
Protege e hidrata a pele
Uso diário, toque seco e efeito calmante
FPS 25 FPUVA 9
50 mL

UMIDITÁ® ROSTO 25 é um produto multifuncional especialmente desenvolvido para uso diário, em uma
formulação que reúne protetor solar e hidratante. Ao mesmo tempo protege e hidrata a pele do rosto,
constantemente agredida por agentes do meio ambiente, como a radiação solar, vento, poluição, etc.
Para proteger a pele da ação destes agressores, foi pesquisado e desenvolvido UMIDITÁ® ROSTO 25,
que atua recuperando a barreira de proteção cutânea, retendo a água da pele e diminuindo sua perda.
Além disso, a presença de filtros solares em sua formulação confere um fator 25 de proteção solar (FPS),
que oferece média proteção contra as queimaduras solares às peles moderadamente sensíveis a
queimadura solar que sempre apresentam eritema. UMIDITÁ® ROSTO 25 contém ainda Fator de
Proteção UVA (FPUVA) de 9. A aplicação de UMIDITÁ® ROSTO 25 propicia a formação de um filme
protetor na frágil e delicada pele do rosto, contra os efeitos danosos dos raios solares UVA e UVB.
UMIDITÁ® ROSTO 25 contém ingredientes extraídos da aveia (Colloidal Oatmeal) que possuem
propriedades anti‐irritante, calmante e suavizante.
UMIDITÁ® ROSTO 25 possui formulação leve, de fácil espalhabilidade, adequada para proteção e
cuidados diários da pele do rosto.
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COMPOSIÇÃO: Aqua, Triceteareth‐4 Phosphate, Glycol Stearate, PEG‐2 Stearate, Silica, Methylene Bis‐
Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Dicaprylyl Carbonate, Ethylhexyl Triazone, Butylene Glycol, Cetyl
Alcohol, Dibutyl Adipate, Isononyl Isononanoate, C12‐15 Alkyl Benzoate, Diethylamino Hydroxybenzoyl
Hexyl Benzoate, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Glycerin, Disodium Cetearyl Sulfosuccinate,
Pentylene Glycol, Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid, Xanthan Gum, Disodium EDTA.
MODO DE USO: aplicar UMIDITÁ® ROSTO 25 diariamente, uma ou duas vezes ao dia, de forma
abundante, massageando suavemente em movimentos ascendentes para o rosto e descendentes para o
pescoço.
PRECAUÇÕES: somente uso externo e uso adulto. 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.
Este produto não oferece nenhuma proteção contra a insolação. É necessária a reaplicação do produto
para manter a sua efetividade. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será
significativamente reduzido. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Evite exposição prolongada das
crianças ao sol. Aplicar abundantemente antes da exposição ao sol e sempre que necessário. Reaplicar
sempre, após sudorese intensa, nadar ou banhar‐se, secar‐se com a toalha e durante a exposição ao sol,
a fim de assegurar sua eficácia.
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