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Luvas sem 
dedos Impregnadas

 

Indicações: 
Lavagem corporal completa

Apresentação:
Saqueta de 40 un

Código INDAS: 2021675

NATURALMENTE CIÊNCIA 

www.addermiscuidadodelapiel.com

COM NOVA 
FÓRMULA MAIS 
ACTIVA

NATURALMENTE CIÊNCIA 
cuidado profissional para a pele adulta 

extracto de ambiaty

óleo de groselha preta

aloé vera

extracto centelha asiática

óleo de prímula

óleo de alecrim

 

2021607

Creme Protector 
Reparador

 

Indicações:
Cuidado intensivo 
regenerador da pele.

Apresentação:
Tubo 100 g

Código INDAS:

Óleo Protector 
Hidratante

Indicações: 
Cuidado intensivo 
revitalizador da pele.

Apresentação:
Pulverizador 100 ml

2021608Código INDAS:

1021612

Toalhas 
Higiene

Indicações: 
Higiene corporal 

Apresentação:
Estojo 150 un

Código INDAS: 

Toalhas 
Húmidas

 

Indicações: 
Limpeza diária. 
Especial zona glúteo-genital

Apresentação:
Saqueta de 60 un

Código INDAS: 2021680

CIÊNCIA E NATUREZA

groselha 
preta

ambiaty

Uma linha de produtos 
única no mercado, ao 
alcance de todos.

Óleo protector hidratante
Cuidado intensivo revitalizador da pele

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Óleo mineral Forma uma película protectora e oclusiva que 
evita a perda de água transepidérmica.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Óleo de extracto de alecrim Agente bacteriostático, muito eficiente como 
antioxidante e anti-radicalar.

Óleo de groselha preta e ácidos 
gordos hiperoxigenados
 • Palmítico
 • Esteárico
 • Oleico
 • Linoleico
 • Gama-linolénico
 • Alfa-linolénico

Aumenta as taxas de ácidos gordos essenciais 
Ómega 3 e Ómega 6, melhorando o estado 
lipídico da pele. Com propriedades 
reestruturantes, hidratantes e anti-inflamatórias. 
Também proporciona vitamina E antioxidante 
e anti-radicais livres.

Os ácidos gordos hiperoxigenados estimulam 
a microcirculação sanguínea, favorecendo a 
renovação celular e diminuindo o tempo de 
cicatrização.

Aloé Vera Provoca um efeito calmante sobre peles 
irritadas e avermelhadas. Acelera a 
regeneração celular estimulando 
a reepitelização cutânea. Dermo-hidratante 
eficiente.

Extracto de ambiaty Reforça a união dermo-epidérmica. Protege e 
activa a formação de proteínas estruturais da 
derme, ajudando na regeneração e 
cicatrização natural da pele.



CIÊNCIA E NATUREZA

ambiaty

LIMPEZA E
PROTECÇÃO 

ACTIVA DA 
PELE ADULTA

NOVA FÓRMULA, 
AINDA MAIS EFICAZ.

POTENCIA a 
PROTECÇÃO e o 

CUIDADO da pele.

A addermis oferece aos 
profissionais e prestadores 
de cuidados de saúde, as 
soluções mais eficazes para 
minimizarem os efeitos que 
as agressões externas 
provocam na pele.

Uma linha integral e inovadora 
de produtos que limpam, 
cuidam, hidratam, protegem e 
regeneram a pele de pessoas 
adultas, especialmente idosos, 
acamados e todos os que 
correm o risco de apresentar 
ulcerações e lesões por 
incontinência.

PREVENÇÃO E 
PROTECÇÃO 

DA PELE

Creme protector reparador
Cuidado intensivo regenerador da pele

Uma mistura de produtos 
naturais, com benefícios 

tangíveis no cuidado 
da pele. 

aloé 
vera

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Glicéridos hidrogenados de palma Amacia e nutre a pele.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Glicerina Impede a desidratação da pele.

Alantoína Activo anti-inflamatório com efeito cicatrizante.

Óleo de extracto de alecrim Agente bacteriostático, muito eficiente como 
antioxidante e anti-radicalar.

Extracto de ambiaty Reforça a união dermo-epidérmica.
Activa a formação de colagénio e elastina, 
ajudando na regeneração e cicatrização 
natural da pele.

Óleo de groselha preta Devido ao seu alto teor de ácidos gordos 
essenciais Ómega 3 e Ómega 6, equilibra 
o estado lipídico da pele. Com propriedades 
reestruturantes, hidratantes e anti-inflamatórias. 
Também proporciona vitamina E antioxidante 
e anti-radicais livres.

Aloé Vera Provoca um efeito calmante em peles irritadas 
e avermelhadas. Acelera a regeneração 
celular estimulando a reepitelização cutânea. 
Dermo-hidratante eficiente.

Óxido de zinco 20% Cria uma barreira que isola e protege a pele 
contra agressões químicas e físicas. Devido ao 
seu efeito absorvente e secante, elimina 
a humidade, criando um meio desfavorável ao 
crescimento bacteriano, facilitando 
a cicatrização.

O CUIDADO 
DAS PELES 
ADULTAS

As diferenças estruturais 
e funcionais apresentadas 
pela pele das pessoas 
idosas requerem cuidados 
com produtos específicos, 
que evitem o aparecimento 
de diferentes alterações 
cutâneas.

Em doentes acamados ou 
com incontinência, estes 
cuidados ainda são mais 
necessários, dado que a 
sua pele está exposta a 
outras agressões que 
aumentam o risco de 
lesões.

Por outro lado, o uso de 
produtos inadequados 
pode favorecer, ainda 
mais, a existência de 
complicações 
epidérmicas, e aumentar 
o tempo, o esforço e o 
custo do cuidado da pele 
destes doentes.

O uso de produtos 
específicos melhora 

as condições da pele 
e evita eventuais 
lesões cutâneas
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• Limpam em profundidade de forma suave, sem agredirem a barreira natural da pele.
• Não contêm sabões.
• Substituem a água e o sabão na limpeza diária. Não é necessário lavar nem secar.
• Macias, esponjosas e muito resistentes. Tamanho grande: 23x15 cm.
• Com óleo de prímula protector e extracto de centelha asiática regenerador.
• Agradável aroma a lavanda.

Indicadas para a lavagem corporal diária de doentes acamados ou com problemas 
para se limparem por si mesmos.

Luvas sem dedos impregnadas
Cuidado e higiene corporal completaÚNICAS 

NO M
ERC
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• Emulsão que evita o aparecimento de alterações irritativas e fissuras na pele exposta a fricção, 
pressão, urina e/ou fezes.

• Estimula a regeneração celular.
• Evita a maceração cutânea.
• Com extracto de ambiaty regenerador, ácidos gordos essenciais ómega 3 e ómega 6 

reestruturantes, equilibrantes e nutritivos, aloé vera cicatrizante e dermo-hidratante; 
e 20% de óxido de zinco como princípio activo protector e epitelizante.

• Agradável aroma a talco.

Indicado para proteger e regenerar a pele de lesões provocadas pelos efeitos da 
incontinência. Em doentes acamados, indicado para a prevenção das escaras nos pontos 
de apoio e nas proeminências ósseas.

Creme protector reparador
Cuidado intensivo regenerador da peleNOVA
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• Limpam a pele, deixando-a fresca, oxigenada, mantendo o seu pH natural.
• Não contêm sabões.
• Macias, muito resistentes e de grandes dimensões: 30x30 cm.
• Com aloé vera dermo-hidratante e calmante.
• Agradável aroma a lavanda.

Indicadas como complemento ideal na higiene diária.
Em doentes incontinentes, para a limpeza glúteo-genital em cada substituição de absorvente.

Toalhas húmidas
Limpeza diária de peles delicadas.
Especial zona glúteo-genital

AS 
MAIORES

NOVA 
FÓRMULA

• Óleo normalizador da barreira cutânea, que cuida da, e protege a pele exposta 
a fricção, pressão, urina e/ou fezes.

• Estimula a oxigenação da zona tratada e aumenta a resistência da pele face aos agentes 
causais das úlceras por pressão.

• Com uma alta concentração de ácidos gordos essenciais ómega 3 e ómega 6 reestruturantes, 
equilibrantes e nutritivos, ácidos gordos hiperoxigenados que favorecem a microcirculação 
nos capilares sanguíneos, aloé vera cicatrizante e dermo-hidratante, extracto de ambiaty 
regenerador celular.

• Agradável aroma a talco.
• Pulverizador para aplicação sem fricção.

Indicado como óleo de massagem preventivo de úlceras por pressão, em doentes acamados.
Em doentes incontinentes, isola e protege a pele contra a agressão da urina e/ou das fezes, 
reforçando a sua função de barreira.

Óleo protector hidratante
Cuidado intensivo revitalizador da pele
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groselha 
preta

Uma linha de produtos 
única no mercado, ao 
alcance de todos.

O uso de produtos 
específicos melhora 

as condições da pele 
e evita eventuais 
lesões cutâneas

LIMPEZA E ASSEIO 
DIÁRIO DA PELE

Luvas sem dedos impregnadas
Cuidado e higiene corporal completa

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Sodium cocoamphoacetate Limpador da pele, especial peles adultas.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Glicerina Impede a desidratação da pele.

Ácido cítrico Estabiliza o manto ácido da pele, mantendo 
a sua integridade. (Um alto pH pode 
favorecer o crescimento de micro-organismos 
e provocar a secura da pele e um baixo pH 
pode causar irritação).

Alantoína Activo anti-inflamatório recomendado para 
peles sensíveis, irritadas ou com vermelhidões.

Extracto de centelha asiática Regenerador, anti-inflamatório, cicatrizante.

Óleo de prímula Nutre, hidrata e repara a pele.

Toalhas húmidas
Limpeza diária de peles delicadas.
Especial zona glúteo-genital.

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Sodium cocoamphoacetate Limpador da pele, especial peles adultas.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Glicerina Impede a desidratação da pele.

Lanolina Suaviza a pele.

Ácido cítrico Estabiliza o manto ácido da pele, mantendo 
a sua integridade. (Um alto pH pode 
favorecer o crescimento de micro-organismos e 
provocar a secura da pele e um baixo pH 
pode causar irritação).

Alantoína Activo anti-inflamatório recomendado para 
peles sensíveis, irritadas ou com vermelhidões.

Aloe Barbadensis Provoca um efeito calmante sobre peles 
irritadas e avermelhadas. Acelera 
a regeneração celular estimulando a 
reepitelização cutânea. Dermo-hidratante 
eficiente.
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Óleo protector hidratante
Cuidado intensivo revitalizador da pele

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Óleo mineral Forma uma película protectora e oclusiva que 
evita a perda de água transepidérmica.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Óleo de extracto de alecrim Agente bacteriostático, muito eficiente como 
antioxidante e anti-radicalar.

Óleo de groselha preta e ácidos 
gordos hiperoxigenados
 • Palmítico
 • Esteárico
 • Oleico
 • Linoleico
 • Gama-linolénico
 • Alfa-linolénico

Aumenta as taxas de ácidos gordos essenciais 
Ómega 3 e Ómega 6, melhorando o estado 
lipídico da pele. Com propriedades 
reestruturantes, hidratantes e anti-inflamatórias. 
Também proporciona vitamina E antioxidante 
e anti-radicais livres.

Os ácidos gordos hiperoxigenados estimulam 
a microcirculação sanguínea, favorecendo a 
renovação celular e diminuindo o tempo de 
cicatrização.

Aloé Vera Provoca um efeito calmante sobre peles 
irritadas e avermelhadas. Acelera a 
regeneração celular estimulando 
a reepitelização cutânea. Dermo-hidratante 
eficiente.

Extracto de ambiaty Reforça a união dermo-epidérmica. Protege e 
activa a formação de proteínas estruturais da 
derme, ajudando na regeneração e 
cicatrização natural da pele.
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PROTECÇÃO 
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Creme protector reparador
Cuidado intensivo regenerador da pele

aloé 
vera

PRINCIPAIS INGREDIENTES

Glicéridos hidrogenados de palma Amacia e nutre a pele.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Glicerina Impede a desidratação da pele.

Alantoína Activo anti-inflamatório com efeito cicatrizante.

Óleo de extracto de alecrim Agente bacteriostático, muito eficiente como 
antioxidante e anti-radicalar.

Extracto de ambiaty Reforça a união dermo-epidérmica.
Activa a formação de colagénio e elastina, 
ajudando na regeneração e cicatrização 
natural da pele.

Óleo de groselha preta Devido ao seu alto teor de ácidos gordos 
essenciais Ómega 3 e Ómega 6, equilibra 
o estado lipídico da pele. Com propriedades 
reestruturantes, hidratantes e anti-inflamatórias. 
Também proporciona vitamina E antioxidante 
e anti-radicais livres.

Aloé Vera Provoca um efeito calmante em peles irritadas 
e avermelhadas. Acelera a regeneração 
celular estimulando a reepitelização cutânea. 
Dermo-hidratante eficiente.

Óxido de zinco 20% Cria uma barreira que isola e protege a pele 
contra agressões químicas e físicas. Devido ao 
seu efeito absorvente e secante, elimina 
a humidade, criando um meio desfavorável ao 
crescimento bacteriano, facilitando 
a cicatrização.

CIÊNCIA E NATUREZA

Uma mistura de produtos 
naturais, com benefícios 

tangíveis no cuidado 
da pele. 

Uma linha de produtos 
única no mercado, ao 
alcance de todos.
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DIÁRIO DA PELE
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Sodium cocoamphoacetate Limpador da pele, especial peles adultas.

BENEFÍCIOS PARA A PELE

Glicerina Impede a desidratação da pele.

Ácido cítrico Estabiliza o manto ácido da pele, mantendo 
a sua integridade. (Um alto pH pode 
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Alantoína Activo anti-inflamatório recomendado para 
peles sensíveis, irritadas ou com vermelhidões.

Extracto de centelha asiática Regenerador, anti-inflamatório, cicatrizante.

Óleo de prímula Nutre, hidrata e repara a pele.

Toalhas húmidas
Limpeza diária de peles delicadas.
Especial zona glúteo-genital.
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PRINCIPAIS INGREDIENTES

Glicéridos hidrogenados de palma Amacia e nutre a pele.
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Glicerina Impede a desidratação da pele.

Alantoína Activo anti-inflamatório com efeito cicatrizante.

Óleo de extracto de alecrim Agente bacteriostático, muito eficiente como 
antioxidante e anti-radicalar.

Extracto de ambiaty Reforça a união dermo-epidérmica.
Activa a formação de colagénio e elastina, 
ajudando na regeneração e cicatrização 
natural da pele.

Óleo de groselha preta Devido ao seu alto teor de ácidos gordos 
essenciais Ómega 3 e Ómega 6, equilibra 
o estado lipídico da pele. Com propriedades 
reestruturantes, hidratantes e anti-inflamatórias. 
Também proporciona vitamina E antioxidante 
e anti-radicais livres.

Aloé Vera Provoca um efeito calmante em peles irritadas 
e avermelhadas. Acelera a regeneração 
celular estimulando a reepitelização cutânea. 
Dermo-hidratante eficiente.

Óxido de zinco 20% Cria uma barreira que isola e protege a pele 
contra agressões químicas e físicas. Devido ao 
seu efeito absorvente e secante, elimina 
a humidade, criando um meio desfavorável ao 
crescimento bacteriano, facilitando 
a cicatrização.
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