Creme Emoliente
O que é Bepanthen Sensiderm® e quando deve ser utilizado?
Graças à sua fórmula única DERMA-DEFENSE, Bepanthen Sensiderm® creme emoliente introduz uma nova dimensão à proteção
da pele sensível, com tendência a atópica.
A sua fórmula enriquecida com prebióticos e óleo de espinheiro-marítimo proporciona uma hidratação prolongada, fortalece
a barreira cutânea e apoia a microflora natural da pele.
Bepanthen Sensiderm® tem uma textura suave que, ao contrário da maioria dos cremes normais, também contém prebióticos que
têm demonstrado estimular as bactérias da microflora* protetora da pele.
Desta forma, Bepanthen Sensiderm® fortalece a barreira da sua pele e prolonga o intervalo sem crises de secura extrema até pelo
menos 3 meses (96% dos bebés que concluíram o estudo clínico não desenvolveram novas crises de secura extrema da pele, N=50).
*in vitro

Quais são os mecanismos de defesa da barreira cutânea?
A nossa pele é composta por várias camadas que formam uma barreira protetora eficaz. Na superfície da pele, a primeira linha de
defesa é a microflora protetora (bactérias), cujo papel é prevenir a colonização e proliferação de bactérias "indesejáveis" na pele.
A segunda linha de defesa é a camada córnea, também chamada de barreira cutânea, cujo papel é evitar a secura da pele.

Como é que Bepanthen Sensiderm® melhora a defesa da barreira cutânea?
A fórmula única de Bepanthen Sensiderm® assegura uma hidratação profunda e a longo prazo, ajudando a sua pele a manter-se
protegida e saudável. Contém:
•• Prebióticos que apoiam e estimulam a microflora saudável, que faz parte da proteção natural da pele;
•• Óleos / Lípidos naturais, tais como azeite e óleo de espinheiro-marítimo que protegem a pele da secura;
•• Dexpantenol(Pro-vitamina B5) e Vitamina B3 que apoiam o processo de regeneração da pele;
•• Tecnologia especial de Lípidos que fornece lípidos (ex. ceramidas) organizados em lamelas similares às que existem naturalmente
na barreira cutânea;
•• Humectantes fisiológicos (ex.: glicerina) que proporcionam uma hidratação prolongada.

Bepanthen Sensiderm®: modo de ação
Pele danificada exposta
a agentes irritantes

•• Lípidos lamelares comprometidos e curtos
•• Pele desidratada
•• Perda de água
Aplicação de
Bepanthen Sensiderm®

• Diminuição da perda de água
• Favorece o crescimento da microflora saudável (mais bactérias protetoras)
• Com tecnologia especial de lípidos

Barreira cutânea
protetora restabelecida

•• Microflora (bactérias protetoras) restabelecida
•• Lípidos lamelares fortalecidos
•• Diminuição da perda de água
•• Pele hidratada
Como utilizar Bepanthen Sensiderm®?
O creme emoliente Bepanthen Sensiderm® está indicado na proteção da barreira cutânea. Aplique diariamente e sempre que
necessário numa camada fina, durante o período sem inflamação.
Bepanthen Sensiderm® foi testado clinicamente sendo bem tolerado e adequado à pele sensível e com tendência atópica.
Adequado para a pele de bebés com tendência atópica e testado sob controlo pediátrico.

Que precauções de utilização deve ter?
Não utilize se for alérgico (tiver hipersensibilidade) a qualquer um dos ingredientes.

Outras informações
É hipoalergénico. Sem conservantes, corantes e perfumes. Apenas para uso externo.
Bepanthen Sensiderm® foi testado sob controlo pediátrico e é adequado para a pele de bebés com tendência atópica.
Bepanthen Sensiderm® tem uma cor amarela clara, devido à presença de óleo do fruto de espinheiro-marítimo na sua fórmula.
As propriedades naturais deste óleo podem levar a uma diminuição da cor ao longo do tempo. Esta mudança não altera a qualidade
do produto, que pode ser utilizado até ao prazo de validade indicado, quando conservado nas condições recomendadas.
Ingredientes: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL, ISOSTEARYL ISOSTEARATE,
1,2-HEXANEDIOL, CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, NIACINAMIDE, GLYCERYL
STEARATE CITRATE, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, LIMNANTHES ALBA SEED OIL, HYDROGENATED LECITHIN, HIPPOPHAE
RHAMNOIDES (SEABUCKTHORN) FRUIT EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, XANTHAN GUM, SCLEROTIUM GUM, SQUALANE,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CERAMIDE 3, CITRIC ACID, ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT.

Onde posso encontrar Bepanthen Sensiderm®?
Bepanthen Sensiderm® está disponível em farmácias e parafarmácias em bisnaga de 150ml. É um produto cosmético e pode ser
obtido sem receita médica.
Responsável pela colocação no mercado:
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Str. 7
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Alemanha
Conteúdo: 150 ml
Não conservar acima de 25°C
A utilizar de preferência antes do final de:
ver na bisnaga e embalagem.

Distribuidor em Portugal:
Bayer Portugal, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, n° 5
2794-003 Carnaxide

85942123

