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RADIOCARE ULTRA UREA-FAR NM

CREME REPARADOR COM SCA® BIOREPAIR
TECHNOLOGY E EXTRATO DE CALENDULA OFFICINALLIS

CREME HIDRATANTE COM 10% DE UREIA, IDEAL
PARA PELES SECAS DEVIDO A LAVAGENS FREQUENTES,
FRIO OU ENVELHECIMENTO.
SEM PARAFINA.

tubo de 150 ml 6634691

Apresentação CNP

CARACTERÍSTICAS:

INDICADO PARA:

MODO DE UTILIZAÇÃO: MODO DE UTILIZAÇÃO:

tubo de 200 ml 6640086

Apresentação CNP

❱ Agitar antes de usar.

Aplicar tantas vezes quanto necessário mediante massagem até a
sua completa absorção.

Utilizar no mínimo 2 X dia (de manhã e à noite). 

❱

❱

CARACTERÍSTICAS:

INDICADO PARA:
❱ Cuidado, proteção e regeneração da pele danificada

❱ Tratamentos agressivos para a pele tais como:

• Radioterapia oncológica.
• Cirurgias dermatológicas

 

❱ Agressões externas: radiação solar, queimaduras, etc. 

❱

❱

❱

RADIOCARE ULTRA especialmente formulado para proteger
a pele e ajudar à sua regeneração após a exposição a terapias
agressivas que utilizam radiações ionizantes.

Essas propriedades são devidas à sua composição:
SCA® (Secreção de Cryptomphalus aspersa), componente natural
com atividade regeneradora e antioxidante.
Calêndula (Calêndula officinallis,L.) com propriedades reparadoras
e suavizantes da pele.

Complexo hidratante instantâneo e de longa duração.
Acabamento não gorduroso.

Teste de tolerância dermatológica

Creme com suave perfume para a proteção, prevenção, higiene e
cuidados com a pele seca.

Ureia: devido ao seu elevado conteúdo de ureia, aporta à pele o NMF
(Fator de Hidratação Natural), devolvendo a suavidade e elasticidade,
proporcionando um aroma suave, melhorando a higiene e o bem-estar
diário.

Contém 10% de ureia e óleos vegetais, como óleo de amêndoa doce.   

As lavagens frequentes, o envelhecimento e outros fatores
ambientais como frio, calor ou raios UV, podem provocar secura e
rigidez na pele.  

Aplicar duas ou três vezes ao dia nas àreas afetadas de secura

Pode ser aplicado sobre toda a superfície corporal
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Rua António Nicolau d' Almeida, 45 - 2.6
4100-320 Porto
Contactos::

 Tel: +351 220999612 /  +351 220999935

geral@dieticare.pt

www.dieticare.pt
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@dieticare

dieticare

@Cantabria Labs - Nutrición Médica

Vademecum Dieticare NM
Uso exclusivo para profissionais de saúde  


