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1.  UTILIZA-ME PARA
Olá! Eu sou a Coco, a espuma refrescante e juntos vamos 
conseguir! Contenho uma formulação suave baseada em 
ingredientes naturais que arrefece e acalma eficazmente a 
pele e ajuda a aliviar os sintomas da varicela. 

2. COMO ME DEVES UTILIZAR 
Quando me utilizares pela primeira vez, por favor retira a 
minha tampa da garrafa. Bombeia-me duas ou três vezes até 
que alguma espuma seja dispensada da garrafa. Se a minha 
função de spray estiver bloqueada (por exemplo porque o 
bocal não está na vertical), não cortes a ponta do frasco. 
Em vez disso, aperta algumas vezes para esguichar o spray 
diretamente para o ar.

Aplica a espuma suavemente sobre a pele, não esfregues. Sou 
uma espuma leve e macia que é facilmente absorvida pela 
pele. 

Aplica a espuma três vezes por dia ou sempre que for 
necessário alívio (por exemplo, cada vez que a criança muda 
de roupa).

Como é que eu funciono?
Sou utilizada para proporcionar um arrefecimento 
instantâneo e efeito calmante, hidrato e protejo a pele. 
Cuido da tua pele quando tens comichão, inchaço, ardor ou 
pele seca.

Tenho um efeito refrescante instantâneo na pele. A ação de 
arrefecimento é causada pela evaporação da espuma na 

pele, que é sustentada e também causada pela incorporação 
de Laureth-9 no produto. O arrefecimento da pele reduz a 
irritação da pele, reduzindo assim a vontade de arranhar, 
evitando possíveis danos adicionais na pele.
O produto também contém hidratantes, que suavizam a pele 
e mantêm a hidratação ideal.

  3. TEM EM ATENÇÃO
• Não me utilizes em crianças com menos de 6 meses.
• Utiliza-me apenas conforme as instruções.
• Eu contenho peças pequenas. Mantém-me longe do alcance e 

da vista das crianças.
• Não utilizes a espuma no caso de existir sensibilidade a um ou 

mais dos meus ingredientes.
• Se ocorrer alguma reação alérgica durante o tratamento, 

para imediatamente de me utilizar e procura aconselhamento 
médico.

• Apenas para uso externo. Não engulas. Evita o contato com 
os olhos e mucosas (cavidade oral e genitais). Se eu entrar nos 
olhos, lava-os com água limpa em abundância. Se a irritação 
persistir, consulta o teu médico.

• Lava as mãos após cada aplicação.

4. OS MEUS INGREDIENTES
Ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabinan 
Polyglucoronic Acid Crosspolymer, Betaine, Laureth-9, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sodium Coco- 
Glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 laurate, Phenoxyethanol 
& Ethylhexylglycerin, Panthenol, Allantoin, Lavandula 
Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Citric Acid, Sodium Hydroxide.

5. O QUE É QUE EU CONTENHO?
• Dispensador de espuma de 100 ml
• Instruções de utilização

6.  COMO ME DEVES CONSERVAR 
Conserva-me em local seco e escuro no recipiente original e 
fora do alcance de crianças pequenas. Após a abertura, não 
me utilizes por mais de 6 meses.

7. DETALHES DE CONTACTO KIDSNER
Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER Nós preocupamo-nos com os seus filhos. Na KIDSNER 
adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais felizes. É adoramos fazer com que todos sejam um pouco mais felizes. É 
por isso que desenvolvemos produtos dedicados especialmente por isso que desenvolvemos produtos dedicados especialmente 
para crianças, que podem reduzir os sintomas dos problemas para crianças, que podem reduzir os sintomas dos problemas 
de saúde quotidianos de uma forma rápida e eficaz. Quer de saúde quotidianos de uma forma rápida e eficaz. Quer 
saber mais? Por favor visite a Kidsner em Kidsner.comsaber mais? Por favor visite a Kidsner em Kidsner.com

Todas as dúvidas sobre mim devem ser enviadas para o 
distribuidor.
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Por favor, lê cuidadosamente 
esta informação antes de me 
utilizares. Não deites fora estas 
instruções de utilização, que con-
têm informação importante.
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Distribuidor em Portugal:
Wearebond Lda
Parque Industrial de Vendas 
Novas Lote 28A 7080-341 
Vendas Novas Portugal 
Tel.: +351 265 092 982 
info@wearebond.pt

Pessoa Responsável
TheOTCLab Healthcare B.V.
Morada:
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Os Países Baixos
Email: info@theotclab.com


