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MyVS, Notícias

SensiControl é o novo creme da Bepanthen para
um cuidado diário da pele atópica  244

A marca Bepanthen lançou recentemente um creme emoliente de nova geração – Bepanthen SensiControl® –
para o cuidado diário da pele atópica, contribuindo para espaçar as crise de secura extrema da pele, durante
pelo menos 3 meses. De acordo com um estudo divulgado pela Associação Dermatite Atópica Portugal
(ADERMAP), em 2020, estima-se que existam cerca de 440.000 pessoas em Portugal com dermatite atópica,
das quais 46% apresentam formas mais graves da doença.

A marca Bepanthen, da farmacêutica Bayer, apresenta agora aos indivíduos que sofram de dermatite atópica
(DA) uma nova solução com SensiControl que com a sua fórmula rica em prebióticos, proporciona 3 meses
sem crises de secura extrema.
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Um creme com uma textura suave e por conter prebióticos tem demonstrado estimular as bactérias da
microflora protetora da pele, fortalecendo a barreira cutânea. O óleo de espinheiro marítimo e a glicerina
incluídos na sua composição, conferem uma hidratação profunda e prolongada, para um cuidado da pele, por
24 horas.

Contém ainda dexpantenol ou (provitamina B5) e vitamina B3, que apoiam o processo de regeneração da pele
e lípidos lamelares para fortalecer a barreira cutânea e aliviar a pele com tendência atópica. A grande
novidade é que o produto lançado agora, vem substituir o antigo Bepanthen Sensiderm®, e apresenta-se num
grande formato de 400ml e com doseador, o que facilita a utilização.

Este é um creme que promove a regeneração da pele e que pode ser utilizado em bebés a partir de 1 mês de
idade, uma vez que não apresenta corantes nem perfume. Deve ser aplicado diariamente e sempre que
necessário na pele do rosto e corpo com tendência atópica. Para mais informação consulte a página:
https://www.bepanthene.pt/gama-bepanthene/cremes-eczema/bepanthen-sensicontrol

Segundo a ADERMAP, a dermatite atópica ou eczema atópico (EA), é uma doença crónica, imunomediada,
atualmente incurável, determinada pela interação de fatores genéticos e ambientais, com um impacto elevado
nas várias dimensões da vida dos doentes e das suas famílias. Afeta entre 10 a 20% das crianças e entre 1 a
3% dos adultos em todo o mundo, sendo que aproximadamente 4,4% da população europeia vive com DA.

Segundo um estudo recente feito pela NOVA IMS da Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a
Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) e a Associação Dermatite Atópica Portugal
(ADERMAP), a dermatite atópica representa um custo anual de 1.018 milhões de euros, dois terços dos quais
suportados pelos doentes, que recorrem maioritariamente aos serviços de saúde privados devido aos tempos
de espera no SNS. A valorização desta doença, pelos doentes, famílias e Estado, é fundamental para que
possa ser tratada e tenha o menor impacto possível na vida de quem tem pele atópica.
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