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CONDIÇÃO CLÍNICA
A pele sensível em geral é mais
sentar sintomas de ardor, verme-

sensibilizada requer cuidados espe-

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.

ciais e, por isso, a consulta ao Der-

Inovação Dermatológica

lhidão, ressecamento e sensação
de repuxamento. Pode ser uma
característica natural ou estar
relacionada a um fator externo,
como variação climática, exposição
solar excessiva ou hábitos de higiene inadequados. Devido a essas
características, a pele sensível ou

100mm

frágil, muito irritável e pode apre-

matologista é sempre importante.

Nutrel Suavizante Balm é um hidratante calmante indicado para
o cuidado das peles sensíveis e/ou

fb.com/profuseache
@profuseoficial

sensibilizadas.
Quando aplicado na pele, forma
uma fina película protetora contra
as agressões do meio ambiente,
fortalecendo as defesas naturais
da pele.

Consulte o seu Dermatologista
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INDICAÇÃO

GEL-CREME
HIDRATANTE

Saiba mais sobre Profuse em:
www.profuse.com.br
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Sua fórmula exclusiva acalma e hidrata profundamente a pele sem

tante papel no fortalecimento das

RECOMENDAÇÃO
DE USO

defesas naturais da pele.

Aplicar o produto diariamente no

teriana da pele, revelando impor-

rosto pela manhã e à noite, após

causar sensação de pegajosidade.
É facilmente aplicado e rapidamente absorvido pela pele.

RESULTADOS
COMPROVADOS

Ácido Hialurônico*

A eficácia de Nutrel Suavizante

Um dos ativos mais consagrados

Balm foi comprovada por rigorosos

para hidratar a pele, auxilia tam-

estudos clínicos, demonstrando óti-

bém na recuperação da barreira

ma aceitação e tolerância em peles

cutânea. *Hialuronato de sódio

sensíveis e sensibilizadas por proce-

Arnica montana

dimentos dermatológicos. Seu uso
contínuo eleva profundamente os

Planta reconhecida por suas pro-

níveis de hidratação da pele, sem

priedades calmantes e suavizan-

causar efeito gorduroso e pega-

tes, que aliviam o ardor, sensação

joso, graças à sua textura leve de

comum em peles sensíveis.

fácil aplicação e rápida absorção.

Avenantramidas
Derivado de extrato de aveia, acalma a pele, suavizando o desconforto causado pelo ressecamento.

Após aplicado, proporciona sensação de maciez e conforto à pele,
acalmando e reduzindo os sinais de
vermelhidão. Um estudo inovador
comprova também a eficácia em

Prebiótico

reestabelecer o equilíbrio do mi-

Um tipo de açúcar raro com pro-

crobioma da pele, fortalecendo

priedade de equilibrar a flora bac-

suas defesas naturais.
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a limpeza da pele. Consulte o seu
Dermatologista.

PRECAUÇÕES
E ADVERTÊNCIAS
Conserve em temperatura ambiente até 30ºC.
Evite o contato do produto com
os olhos. Caso isso ocorra, lave-os
com água corrente em abundância.
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.
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