Na prevenção de
estrias na gravidez,
cuidado
e proteção
enquanto ESSE AMOR

Não para de CRESCER.

Ajuda a prevenir estrias na gravidez
Hidrata e potencializa a elasticidade da pele
Fórmula clinicamente e
dermatologicamente testada
Sem perfume
Sem conservantes
Sem corante
Hipoalergênico
Conteúdo: 200

www.zodiac.com.br

SAC 0800 166 575

mL

O creme Luciara® é uma emulsão água em óleo, desenvolvida
especialmente para grandes áreas de pele sensível e delicada durante a
gravidez. Contém somente componentes desenvolvidos especificamente
para hidratar e dar elasticidade à pele, ajudando a prevenir as estrias
durante esta importante etapa da vida da mulher.
Modo de uso:
Aplique a quantidade necessária em seu abdome, glúteos, pernas e mamas.
Faça uma massagem suave durante alguns segundos até que o creme seja
absorvido. Repita a aplicação diariamente quantas vezes forem necessárias.
Componentes:
aqua, caprylic/capric triglyceride, polyglyceryl-3 diisostearate, glycerin,
dicaprylyl ether, cetearyl ethylhexanoate, petrolatum, cera alba, sodium
lactate, polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, magnesium sulfate, lactic acid,
ethylhexylglycerin.
Mantenha em lugar seco e fresco.
Para pele sensível.
Advertências e restrições de uso:
• Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e da boca e na
pele irritada ou lesionada;
• Evitar exposição solar durante o uso do produto;
• Durante a primeira semana de uso, aplicar pequenas quantidades de
produto, em dias alternados;
• Nas primeiras aplicações poderão ser observadas sensações transitórias
de ardor, pinicação ou ressecamento da pele;
• Persistindo o incômodo ou havendo irritação, suspenda o uso do produto e
procure orientação médica;
• Manter fora do alcance de crianças. Não ingerir. Em caso de contato
acidental com os olhos, enxaguar abundantemente.
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