
CUIDADO DA PELE
E DESINFEÇÃO



UMA BOA HIGIENE
ALIADA A UMA BOA
HIDRATAÇÃO

POR UMA PELE
LIMPA E SAUDÁVEL 

A pele muda à medida que envelhecemos. Fica 
mais fina, mais seca e mais sensível a elementos 
exteriores irritantes.

Above - Skin Care oferece uma gama especial para
cuidados da pele, preservando a sua integridade,
protegendo-a de irritações e contribuindo para a
construção de uma barreira protetora.



CREME GORDO
Um creme de regeneração intensiva que 
hidrata e mantém a elas�cidade da pele, sem 
a deixar gordurosa.  

O Above Skin Care - Creme Gordo retém e 
repõe o nível de hidratação que a pele 
necessita para se regenerar, deixando-a 
suave, macia e muito hidratada.

Minimizar os riscos de reações alérgicas e potenciar a 
regeneração da pele, contribuindo para que se mantenha 
suave e saudável.

Indicado para

Modo de U�lização
Colocar pequenas quan�dades sobre a pele e espalhar 
bem. Pode ser aplicado diariamente em qualquer parte do 
corpo até total absorção. Se sen�r a pele muito seca, 
aplique duas vezes por dia.

Apresentação e Códigos

ABV0110Above Creme Gordo Embalagem de 1000 ml



CREME HIDRATANTE
COM MANTEIGA DE KARITÉ
Um creme vegan hidratante e nutri�vo, com uma 
fórmula leve e de rápida absorção. Enriquecido com 
Manteiga de Karité, apresenta propriedades emolientes, 
suavizantes, hidratantes e protetoras da pele.

Hidratar, nutrir e proteger a pele.
Indicado para

Modo de U�lização
Pode ser aplicado em qualquer parte do corpo 
espalhando o creme uniformemente até total 
absorção. Aplicar uma quan�dade suficiente sobre a 
zona a hidratar. Massajar até completa absorção.

Apresentação e Códigos

ABV0340ABOVE - Creme 
Hidratante Manteiga 
de Karité

Embalagem de 1000 ml



CREME BARREIRA
Especialmente concebido para a prevenção da assadura 
da fralda, cria um efeito barreira e favorece a absorção da 
humidade residual, acalmando a vermelhidão. 

Composto por um conjunto de ingredientes com 
propriedades an�oxidantes e regenera�vas que 
permitem a renovação da pele.

Prevenir a assadura da fralda. Cria um efeito barreira e 
favorece a absorção da humidade residual, acalmando a 
vermelhidão.

Indicado para

Modo de U�lização
Pode ser usado com frequência, aplicando a quan�dade 
desejada a cada muda de fralda.

Apresentação e Códigos

ABV0131ABOVE - Creme 
Barreira

Embalagem de 150 ml



GEL DERMOLAVANTE
Um creme de regeneração intensiva que 
hidrata e mantém a elas�cidade da pele, 
sem a deixar gordurosa.  

O Above Skin Care - Creme Gordo retém e 
repõe o nível de hidratação que a pele 
necessita para se regenerar, deixando-a 
suave, macia e muito hidratada.

Cuidados pessoais de higiene, para a lavagem frequente do 
corpo e cabelo.

Indicado para

Modo de U�lização
Colocar o gel sobre uma esponja ou na mão, massajar bem 
a pele húmida e de seguida lavar com água abundante, 
assegurando uma correta limpeza.

Apresentação e Códigos

ABV0210ABOVE - Dermolavante 
Corpo e Cabelo

Embalagem de 1000 ml



ESPONJAS DE BANHO
Esponjas descartáveis em espuma de fácil u�lização 
no banho (lavar/secar) o utente/paciente.

Excelente capacidade de absorção de produtos 
hipoalergénicos e uma suavidade ao toque. 

TOALHITAS HÚMIDAS
HIPOALERGÉNICAS

Toalhetes húmidos com loção corporal. Graças ao 
seu grande tamanho, facilita maior limpeza e 
conforto de uso.

Fórmula especialmente enriquecida com aloé vera, 
alantoína e extrato de camomila. Testado 
dermatologicamente e ginecologicamente. 
Citotoxicidade favorável da mucosa vaginal.

Para cuidados de limpeza no banho.
Indicado para

Apresentação e Códigos

HIG10004-EEsponjas de Banho (5 
mm)

Embalagem com 25 
unidades

Limpeza corporal completa de adultos.
Indicado para

Apresentação e Códigos
SL68803  Toalhetes Húmidos c/ Loção 

Hipoalergénicos
Embalagem com 60 
unidades



ÁLCOOL GEL
Solução para desinfeção das mãos em gela a 80% v/v 
de álcool, glicerina, peróxido de hidrogénio a 3% 
(água oxigenada) e agente gelificante (HEC).

Desinfetante cutâneo de elevada eficácia contra 
microrgnaismos da pele, que de igual modo garante uma 
saudável hidratação da mesma.

Indicado para

Modo de U�lização
Aplicar dose nas mãos (1-2ml), massajando e tendo especial 
atenção às pontas dos dedos, unhas e o espaço entre os dedos 
até à completa evaporação do produto.

Apresentação e Códigos

ALGEL5 
LVGL70_500
LVGL80_100S 
LVGL80_50

Álcool Gel 5L
Alcool Gel 500 ml (com bomba doseadora)
Alcool Gel 100 ml (Spray)
Alcool Gel 50 ml

Caixa com 3 uni.
Caixa com 12 uni.
Caixa com 50 uni.
Caixa com 50 uni.



ÁLCOOL ETÍLICO 
SANITÁRIO
Poderoso desinfetante e an�sse�co. 
Bactericida de largo espectro com ação 
fungicida, não toxico e incolor.

Apto para uso como desinfetante cutâneo.
Indicado para

Modo de U�lização
Aplicar diretamente sobre a pele ou objetos como 
desinfetante.

Apresentação e Códigos

LVGLAL_70
LVGLAL_96

Álcool E�lico Sanitário 70% - 250 ml
Álcool E�lico Sanitário 96% - 250 ml

Caixa com 24 unidades
Caixa com 24 unidades



DESINFETANTE 
DE SUPERFÍCIES
Solução alcoólica de elevada eficácia para 
desinfeção de super�cies a 80 v/v de álcool, de 
elevada eficácia e desinfeção instantânea. Não 
contém perfume.

Desinfeção de super�cies.
Também recomendado para super�cies hospitalares e 
super�cies que entram em contacto com alimentos.

Indicado para

Modo de U�lização
Pronto a usar! Aplicar diretamente na super�cie pretendida e 
deixar atuar até à secagem.

Apresentação e Códigos

LVGLSUP_500
LVGLSUP_5

Desinfetante 500 ml (Spray)
Desinfetante 5L

Caixa de 12 unidades
Caixa com 3 unidades


