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NOME DO PRODUTO:       REGISTO CPNP: 

Creme de Mãos e Pés 

 

 

O creme de mãos e pés hidrata profundamente as mãos e pés sem os deixar oleosos. É de fácil 

absorção. Deixa a pele suave e macia. Tem na sua formulação extrato de flor de Camomila que 

reduz inflamação, limpa e hidrata a pele enquanto acalma a irritação. Estas são qualidades 

importantes ao lidar com pele danificada devido às agressões a que é diariamente sujeita.  

Para além do extrato de flor de Camomila este creme também contem Pro Vitamina B5 que tem 

uma função reparadora da pele promovendo uma renovação celular melhorando a função da 

barreira cutânea. A Pro Vitamina B5 ou Pantenol é produzido de forma natural e é um ativo 

presente em alguns alimentos, nomeadamente no Abacate. 

 

Este creme tem ainda na sua composição UREIA que tem várias funções, como por exemplo: 

 

- Hidratante  

 

Um estudo reforça mesmo a importância da Ureia na hidratação da pele ao concluir que uma 

pele seca tem 50% menos Ureia do que aquilo que seria normal, e no caso de sofrer de Dermatite 

Atópica esta redução na concentração normal de Ureia pode atingir os 70 a 85%. 

Além disso, ao repor as quantidades de Ureia numa pele deficitária há estimulação da produção 

de Ceramidas e ácido linoleico, também elas substâncias com um grande papel na hidratação da 

pele. 

Tudo isto faz da Ureia um ingrediente muito interessante para o tratamento de problemas como 

a Xerose, que se caracteriza pela secura excessiva da pele e é muito comum na terceira idade e 

em zonas do corpo como mãos e pés. 

 

- Queratólica  

 

É comum encontrar a Ureia em produtos para a esfoliação do corpo, principalmente das mãos 

e pés, mas também para o tratamento de doenças como a Eczema ou Psoríase. 

 

 

 

 

CONTEÚDO NOMINAL: 

Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Isononanoate, Glyceryl Stearate, PEG-100 

Stearate, Cyclopentasiloxane, Panthenol, Phenoxyethanol, Sodium Polyacrylate, Dimethicone, 

Parfum (Fragrance), Hydrogenated Polydecene, Urea, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 

Extract, Glyceryl Laurate, Trideceth-6. 

 

 

 

 



Contato 
Sónia Luz – 961 094 437 

 

 

 

 

PERFIL ANALITICO: 

Aparência   Homogéneo 

Cor   Branco 

Odor   Característico 

pH   5.5 – 6.5 

Viscosidade  10 000 – 80 000 Cp 

Densidade  0.95 – 1.05 g/ml 

 

 

 
 

INSTRUÇÕES DE USO: 

Aplicar diariamente, ou sempre que a pele mostrar necessidade, uma pequena quantidade, do 

pulso até à extremidade das unhas no caso das mãos. Para aplicação nos pés, colocar a 

quantidade desejada e massajar até completar a absorção do creme. Não enxaguar. Uso 

externo. 

O produto pode ser usado em grávidas e lactantes.  

 

 
ARMAZENAMENTO: 

O produto deve ser armazenado em local fresco e seco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


