NUTREL SABONETE BARRA - TEXTO DE BULA

INSTITUCIONAL

CONDIÇÃO CLÍNICA

LINHA
NOME DO PRODUTO

INDICAÇÃO

PROPOSTA DE BULA
Profuse é a marca de dermocosméticos que traz em seu DNA toda a experiência do Aché Laboratórios Farmacêuticos. Produtos desenvolvidos com a excelência de
um laboratório farmacêutico e eficácia comprovada por rigorosos estudos clínicos. Formulados em parceria com Dermatologistas, seus produtos têm texturas
especialmente desenvolvidas para diferentes belezas e tipos de pele.

A sensível em geral é mais frágil, muito irritável e pode apresentar sintomas de ardor, vermelhidão, ressecamento e sensação de repuxamento. Pode ser uma
caracteristica natural ou estar relacionada a um fator externo, como variação climática, exposição solar excessiva ou hábitos de higiene inadequados. Devido a essas
caracteristicas, a pele sensível ou sensibilizada requer cuidados especiais e, por isso, a consulta ao dermatologista é sempre importante.

NUTREL
NUTREL SABONETE BARRA
(na tarja) LIMPEZA DIÁRIA DO ROSTO E CORPO
Nutrel sabonete barra é indicado para a higienização eficaz com enxágue para todos os tipos de pele, inclusive as mais secas, sensiveis e sensibilizadas,
proporcionando um cuidado delicado e protetor da pele durante o uso.
Nutrel Sabonete Barra traz em sua composição agentes de limpeza suaves que não prejudicam o pH nem agridem a pele sensível, associado a ativos hidratantes e
calmantes, mantendo a pele limpa sem causar ressecamento ou irritação.

FÓRMULA

Pantenol: Ação protetora da pele
Manteiga de Karitê: com ação hidratante e emoliente para uma pele macia
Camomila: consagrado por suas propriedades calmantes e suavizantes
Vitamina E: auxilia na nutrição da pele
0% parabenos, álcool (fazer efeito gráfico da rotulagem de Hidradeep)

RESULTADOS COMPROVADOS

RECOMENDAÇÃO DE USO

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Especialmente desenvolvido com fórmula rica em ativos que hidratam, nutrem e acalmam, Nutrel Sabonete Barra respeita o pH natural da pele e mantém sua
hidratação. Após 28 dias de uso, 97% dos participantes relataram pele mais nutrida, 72% confirmaram que o produto não deixa a pele com sensação de
ressecamento e 84% perceram sensaçao de limpeza calmante após o uso. Seu uso contínuo promove maciez e conforto à pele. Fragrancia leve e agradável.
Hipoalergênico, este produto foi formulado de maneira a minimizar o possível surgimento de alergia. Fórmula de alta tolerância, inclusive para peles sensíveis e
sensibilizadas. Não causa ardência nos olhos durante e após o uso.
Aplique o produto no rosto e no corpo, previamente umedecido, massageando suavemente em movimentos circulares, duas vezes ao dia e, em seguida, enxague
abundantemente. Consulte o seu Dermatologista.
Conservar em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Evitar exposição ao calor excessivo. Se ocorrer na pele algum tipo de irritação, suspenda o uso do produto.
Em caso de ingestão acidental ou aplicação incorreta, procure um médico. Uso externo. MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
INOVAÇÃO DERMATOLÓGICA
Saiba mais sobre PROFUSE em www.profuse.com.br <http://www.profuse.com.br/>
logo facebook fb.com/profuseache

INFORMAÇÕES SOBRE A MARCA:
logo instagram @profuseoficial
logo CAC
Consulte o seu Dermatologista

