
ACP DERMA 
Creme Hidratante 
 
 
Sobre o produto: 
O Creme Hidratante ACP Derma foi desenvolvido e formulado a base de água de coco em pó que possui 
substâncias com características de indução de crescimento celular e fito hormônios que podem auxiliar 
no processo de reparação tecidual.  
Os açúcares presentes mantêm altos níveis de umidade no leito da ferida, melhorando o processo 
cicatricial.  
Sua fórmula possui uma leve textura e toque aveludado para uma rápida absorção, hidratando, nutrindo e 
protegendo sua pele, funcionando como um poderoso aliado no combate ao ressecamento e ajudando a 
restabelecer a hidratação natural da pele. 
Possui validação clínica em estudos realizados no Hospital Geral de Fortaleza em feridas de pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço e no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão em feridas de “pé 
diabético”.  
 
Indicação: 
- Revitalização de pele seca 
- Acelerar o processo de cicatrização 
- Tratamento de dermatites 
- Tratamento de queimaduras 
- Feridas cirúrgicas 
- Feridas traumáticas 
- Lesões de “pé diabético” 
 
Modo de usar: 
Limpe o ferimento lavando-o abundantemente com solução fisiológica 
0,9%. No caso de feridas traumáticas, lave o ferimento inicialmente com 
água e sabão para remover a sujidade. Não friccione a lesão, evite força 
mecânica e irrigação pulsátil. Seque com uma gaze limpa. 
 Aplique o Creme Hidratante dentro da ferida previamente limpa, 
espalhando delicadamente. Repita a aplicação sempre que achar 
necessário. 
 
Precauções: 
Uso somente externo. Lavar as mãos antes e após o procedimento. Em caso de irritação, suspender a 
utilização. Evitar contato com os olhos. Não aplicar em mucosas. Conservar em local fresco, seco e ao 
abrigo da luz. Evitar estocar sob calor excessivo. Manter fora do alcance de crianças. Este produto está 
sujeito a alterações de cor por seus ingredientes serem de origem natural, mas sem alterar sua eficácia. 
 
Ingredientes principais: 
Água de coco em pó, óleo de coco, óleo de moringa, óleo de linhaça, água osmonizada. 
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