LINHA

PRINCIPLES

Sabe aquele sapato que você não usa mais porque ele está te incomodando? Ou no calcanhar, ou do
ladinho do pé, causando aquele atrito que causa os terríveis calos e bolhas? Agora, você já pode por fim a
esse desconforto!

GEL REDUTOR DE ATRITO
PARA PREVENÇÃO DE
CALOS E BOLHAS RACCO

O que são as bolhas?
As bolhas são uma resposta do organismo ao
que ele entende como uma agressão. Basta,
por exemplo, o atrito repetido do sapato na
mesma região do pé. A pele se irrita e surge
um ferimento. Tem início, assim, a reação de
defesa do sistema imunológico.

O que são os calos?
Os calos também são uma reação de defesa
da pele a traumatismos, pressão ou atritos
constantes. Essa pressão, geralmente provoca
uma isquemia do tecido, formando uma bolsa
serosa que comprime o nervo causando dor e
infecção. Por não haver suprimento sanguíneo
no local (isquemia), acontece a morte celular
da camada da pele, originando os calos.

Existe prevenção?
Gel protetor que reduz o atrito entre a
pele dos pés e os calçados, prevenindo o
aparecimento de calos e bolhas. Promove
a formação de uma camada lubrificante e
protetora que diminui o atrito com a pele
evitando incômodos. Ideal também para
prevenir desconfortos causados por roupas e
acessórios sobre a pele. Também é indicado
para ser utilizado entre as coxas, evitando as
famosas assaduras. Confere um toque seco e
sedoso.

Existem algumas dicas básicas ideais para
evitar o aparecimento de calos e bolhas.
1) Evite atividades que criam pressão
constante sobre as áreas da pele;
2) Utilize produtos à base de silicone nas
áreas de maior atrito, evitando assim o
aparecimento dos calos e bolhas;
3) Procure não usar sapatos desconfortáveis
ou com numeração errada;
4) No caso das mãos, sempre que possível,
use alguma proteção como luvas.

LINHA

PRINCIPLES

Gel redutor de atrito para prevenção de Calos e Bolhas Racco chegou para acabar com o desconforto
em seus pés. Possui em sua fórmula um Compostos de Silicones – que forma uma camada protetora na
pele, lubrificando-a e evitando o surgimento de bolhas e calos.

MODO DE USAR
Aplique sobre a pele limpa massageando
suavemente, até formar um filme protetor
sobre a área com problemas de atrito.
O gel é bem espesso e transparente. Você pode
aplicá-lo utilizando o bico dosador da própria
embalagem, sem sujar os dedos. Passe no
calcanhar, laterais dos pés, dedos, e também
pode passar um pouquinho do produto no
próprio calçado.

