
 

 

VASELINA COM MANTEIGA DE CACAU 
 
O QUE É? 
A vaselina com manteiga de cacau é um hidratante         
potente que de tão cheiroso dá vontade de comer! Mas          
não pode, ein?! Este produto, para uso externo, tem         
aroma de chocolate e bloqueia a umidade dentro da pele          
para auxiliar a pele seca e/ou com rachaduras a se          
hidratar. A pele fica mais bonita, bem cuidada e com uma           
fragrância bem gostosa.  
 
COMO FUNCIONA? 
Esse produto é uma geléia de vaselina com manteiga de          
cacau, ingrediente muito usado em cosméticos por sua        
ação hidratante. Testado dermatologicamente, a fórmula      
do produto é “não-comedogênica”; em outras palavras,       
não entope os poros, permitindo à pele respirar. A geléia          
de vaselina deste produto é triplamente filtrada, visando        
garantir mais pureza ao produto.  
 
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB 
A manteiga de cacau é conhecida por nutrir a pele. Logo, espera-se que essa vaselina auxilie nossas                 
borboletinhas no trato das áreas ressecadas, prevenindo novas lesões e feridas. Sua composição promete              
não gerar irritação ou queimação na pele. 
 
COMO UTILIZAR? 

1. Após a limpeza normal do corpo e tratamento das feridas, use a vaselina na pele íntegra para                 
hidratar e assim diminuir a sensação de coceira e o aparecimento de novas lesões;  

2. Passe as pontas dos dedos pelo creme e depois o espalhe levemente na área a ser hidratada até o                   
produto ser absorvido (especialmente nas áreas ressecadas e/ou com rachaduras); 

3. É importante manter a pele hidratada, portanto repita o procedimento sempre que necessário ao              
longo do dia! 

 
IMPORTANTE! 
Este produto contém fragrâncias artificiais, portanto NÃO deve ser usado em feridas abertas! 
 
DICA SOS EB KIDS 
Alguns beneficiários têm relatado que além de um excelente hidratante, com uma fragrância agradável,              
essa vaselina também ajuda a retirar as crostas das feridas já cicatrizadas. Quando ela é usada em cima das                   
crostas, essas tendem a se soltar mais rapidamente, especialmente durante o banho seguinte ao seu uso.  
 
 

Dúvidas? Não deixe de falar conosco! 
 

* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante. 
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia. 
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