
Hydrage 10 - Instruções de Uso 
 
HYDRAGE® 10 é um creme branco, viscoso. A combinação dos componentes oferece 
uma hidratação efetiva da pele pela ação da uréia e do propilenoglicol inclusive de 
pacientes com pé diabético. Seus demais componentes dão forma à um creme não 
oleoso que proporciona maciez e leveza ao toque. 

COMPOSIÇÃO: 
Água, uréia, EDTA, Monoestearato de glicerila, imidazolidinil urea, propilenoglicol, 
álcool cetílico, metilparabeno e propilparabeno, BHT, dimeticone/óleo de silicone 
DC200/350, ácido esteárico, óleo mineral, essência e aminometil propanol. 

INDICAÇÃO: 
HYDRAGE® 10 é indicado especialmente para áreas da pele com presença de 
descamação e rachaduras propensas ao desenvolvimento de feridas podendo ser 
usado para hidratação e cuidado da pele extremamente ressecada e áspera. Sua 
formulação foi desenvolvida principalmente para mãos, cotovelos, joelhos e pés, 
inclusive de pacientes com pé diabético. 

MODO DE USO: 
Aplicar nas áreas ressecadas 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias, massageando 
suavemente com movimentos circulares até completa absorção do creme. 

Reações Adversas: 
Não há relatos de reações adversas à utilização de Hydrage® 10. 

CONTRA INDICAÇÃO: 
Uma vez que não pode ser excluída a possibilidade de alergia, não se deve utilizar 
Hydrage® 10 em caso de alergia conhecida, ou suspeita de alergia a qualquer um de 
seus componentes. 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 
Produto de USO TÓPICO. 
Manter fora do alcance de crianças. 
Não deglutir. 
Não serve para perfusão ou injeção. 
Não expor as bisnagas a luz solar direta. 
O uso durante a gravidez deve ser supervisionado por um médico. 
Proibido reprocessar. 
Havendo irritação suspenda o uso e procure orientação médica. 
Utilizar apenas produtos íntegros e não danificados. 

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: 
O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15 – 30°C), longe da luz 
solar direta, mantido na embalagem original, bem fechada. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
Se observado os cuidados de conservação, o produto é válido por 2 anos. 



APECTO: 
Creme viscoso com odor característico. 

APRESENTAÇÕES: 
Bisnaga 50, 75, 100, 120, 150 e 200g. 
Caixa com 1, 12, 24 e 100 unidades. 

PRODUTO NACIONAL 

FABRICADO POR: 
HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA 
CNPJ: 04.506.487/0001-30 – INDÚSTRIA BRASILEIRA 
AV. JOSÉ ABBAS CASSEB, N° 135 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 
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ANVISA: 
Classe II – 80225200029 
 
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE: 
VIDE MARCAÇÃO DA BISNAGA. 

 


