•	Bepanthen Baby® Regenera
Bepanthen Baby® contém 5% de dexpantenol (provitamina B5),
que promove o processo natural de regeneração da pele,
mantendo-a hidratada. A sua formulação água em óleo ajuda a
manter a hidratação natural da pele, proporcionando as
condições ideais para que esta se regenere suavemente, sem
secar a pele delicada do seu bebé, mantendo-a por isso saudável.

Como devo utilizar?

Deve aplicar uma camada fina de Bepanthen Baby® no rabinho
limpo e seco do bebé, após cada muda da fralda. Bepanthen
Baby® proporciona um conforto adicional para o seu bebé,
graças à sua textura não pegajosa e fácil de remover.
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A utilizar de preferência antes do final de:
ver na bisnaga e embalagem.

12 M

Tão suave como…o rabinho de
um bebé!

A pele do rabinho do seu bebé é suave, macia e muito sensível.
Trata-se de uma pele mais fina e sensível que a dos adultos,
com um pH mais elevado. Além disso, a pele dos bebés está
exposta a condições extremas, já que passa a maior parte do dia
e da noite envolvida numa fralda húmida e, muitas vezes, suja
com fezes e urina.

O que causa a vermelhidão das
nádegas?

A vermelhidão das nádegas é causada pelo contacto entre a
pele delicada do bebé e agentes irritantes presentes na urina
e fezes. Isto pode ser agravado por uma fralda apertada, que
fricciona a pele e impede a circulação de ar. Bepanthen Baby®
cria uma barreira contra os efeitos prejudiciais das fezes, urina
e fralda, o que ajuda a proteger a pele contra estas causas da
vermelhidão das nádegas.
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GP Grenzach

Conteúdo: 100 g
Não conservar acima de 25°C.

typopharma no:
# 130653

Clinicamente testado, Bepanthen Baby® forma uma camada
transparente que deixa a pele respirar, ajudando a proteger
mesmo a pele mais delicada dos agentes irritantes e da fricção
que podem causar vermelhidão.
Bepanthen Baby® é tão suave que pode ser usado em cada
muda da fralda para ajudar a proteger a pele mais sensível,
incluindo a pele de bebés prematuros.

Distribuidor em Portugal:
Bayer Portugal, Lda.
Rua Quinta do Pinheiro, n° 5
2794-003 Carnaxide
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•	Bepanthen Baby® Protege
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Bepanthen Baby® Pomada para a Muda da Fralda com dupla ação,
protege da vermelhidão e regenera a pele do rabinho do bebé.

Bepanthen Baby® é um produto cosmético disponível em
farmácias e parafarmácias em bisnagas de 100 g.
GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Str. 7
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Alemanha

Contr. manufact. no. PCCO000825

Como atua?

Onde posso encontrar Bepanthen
Baby®?

Contract manufact.

Bepanthen Baby® é uma pomada de proteção e regeneração para
a muda da fralda que contém 5% de dexpantenol (provitamina
B5), que promove o processo natural de regeneração da pele,
mantendo-a hidratada. Foi especificamente formulada para
proteger e regenerar a pele delicada dos bebés da vermelhidão
associada à zona do rabinho.
Pode utilizar Bepanthen Baby® em cada muda da fralda, desde
o nascimento, incluindo bebés prematuros.
A pele dos bebés é muito sensível, pelo que necessita de um
produto adequado e suave, para a proteger sem agredir.
A formulação de Bepanthen Baby® não tem perfume, nem
corantes, nem conservantes. Cuida suavemente da pele
delicada com tendência a irritações, protegendo-a da secura,
dos agentes irritantes e da fricção.

INGREDIENTES: AQUA, LANOLIN, PARAFFINUM LIQUIDUM,
PETROLATUM, PANTHENOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL, CERA ALBA, CETYL ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL,
OZOKERITE, GLYCERYL OLEATE, LANOLIN ALCOHOL.

BAYER | GP Grenzach
Produktions GmbH

O que é Bepanthen Baby®?
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Proteção e regeneração diária da pele do rabinho do bebé
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Pomada para a Muda da Fralda

BAYER | GP Grenzach
Produktions GmbH

Use uma pomada específica para a muda da
fralda
Cubra o rabinho do seu bebé com uma camada fina de uma
pomada para a muda da fralda, como Bepanthen Baby®,
cada vez que mudar a fralda.

Permita que a pele do seu bebé respire
Fraldas absorventes descartáveis podem manter a pele seca,
mas certifique-se que estas são largas o suficiente para
permitir a circulação do ar. Deixe que o seu bebé esteja
algum tempo sem a fralda sempre que possível, garanta que
a temperatura ambiente está agradável, e que tem uma
toalha ou um muda fraldas para alguma perda que ocorra.

Cuidado diário
Para uma proteção diária, use uma pomada formulada para
a pele delicada do bebé, como Bepanthen Baby®.
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É vital impedir que a urina retida na fralda esteja em
contacto prolongado com a pele delicada do seu bebé, pelo
que é importante que tente mudar a fralda frequentemente.
Se utilizar fraldas reutilizáveis, um sistema descartável pode
ajudar a proteger a pele do seu bebé. A cada muda de fralda,
a totalidade da área do rabinho deve ser limpa e ficar
completamente seca.
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barreira fina de pomada está recomendado pelos
dermatologistas pediátricos, enfermeiras parteiras e outros
profissionais de saúde?
•• O seu bebé pode urinar muitas vezes por dia?
•• A pele de um bebé tem metade da espessura da de um
adulto, pelo que é importante usar produtos adaptados
para a pele delicada dos bebés, isentos de perfume,
corantes e conservantes?
•• Bebés que são alimentados por biberão (com leite
artificial) são mais propensos a ter vermelhidão nas
nádegas, dado que produzem fezes mais alcalinas que os
bebés que se alimentam de leite materno?

Contr. manufact. no. PCCO000825

•• Proteger o seu bebé em cada muda da fralda com uma
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Sabia que?

