Fragilidade à flor da pele
A pele das crianças exige cuidados especiais: afinal, é mais frágil e por isso mais susceptível
às agressões externas. Há assim que saber escolher os produtos de higiene, hidratação e
protecção mais adequados – para uma pele saudável!
UMA PELE SINGULAR
Assim, na hora de escolher, diga:

copyright © Setembro de 2011 da Associação Nacional das Farmácia

A pele, como qualquer órgão, acompanha o crescimento e
desenvolvimento do organismo: é natural que, na infância
e até à puberdade, ainda não esteja completamente
preparada para enfrentar o meio ambiente e
desempenhar a sua importante função protectora.
Assim, a pele das crianças caracteriza-se por:

SIM a formulações suaves, sem sabão e com pH
próximo da neutralidade, de preferência com uma
substância hidratante. Preferindo-as a formulações
com perfumes, fragrâncias, conservantes e
corantes, pois podem causar irritação cutânea nas
peles mais sensíveis.

Menor espessura da sua camada mais superficial, o
que a deixa mais permeável

CUIDADOS PASSO A PASSO…

Tendência à secura, devido a
actividade das glândulas sebáceas

Os cuidados com a pele infantil passam pela limpeza,
hidratação e protecção – para cada uma destas etapas há
produtos adequados:

uma

reduzida

Transpiração diferente da do adulto, devido à
diferente actividade das glândulas que produzem o
suor

pH neutro, o que pode facilitar o desenvolvimento
de bactérias

RAZÕES PARA CUIDAR
Além destas características especiais, que a pele das
crianças entre os 3 e os 12 anos apresenta, acaba
também, por força da idade, por estar mais exposta a
agressões externas: afinal, crianças destas idades andam
muito ao ar livre… É por todas estas razões que há que
dedicar à sua pele cuidados especiais. O que passa por
usar os produtos de higiene e protecção mais adequados.

Limpeza – para reforçar o papel da água na
remoção de resíduos, os produtos devem respeitar
as características da pele. Sem serem agressivos,
sem corantes nem fragrâncias e com pH neutro,
próximo do da pele da criança;
Hidratação – os produtos devem conter substâncias
emolientes (por exemplo, aveia), que ajudam a
combater a secura da pele; devem aplicar-se após
o banho, com a pele ainda húmida;
Protecção – para tal, usam-se formulações-barreira
(cremes, pomadas ou pastas), que defendem a
pele das agressões externas.
Todos estes produtos estão disponíveis em múltiplas
apresentações – o importante é que respeitem a pele e
deixem a criança confortável.

COM A AJUDA DESTA FARMACIA
Nesta farmácia, damos particular atenção à saúde dos mais pequenos. Aqui encontra, pois, uma equipa
disponível para o informar sobre os cuidados essenciais a ter com a pele das crianças, bem como para o
aconselhar sobre os produtos mais adequados para a manter protegida e saudável.
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