
Digitalize toda a página 
com a Oriflame App  
e tente encontrar os nossos 
personagens escondidos!

Porque a pele  
do bebé merece  
o melhor

95% 
INGREDIENTES DE 

ORIGEM 
NATURAL

MESES



95%

FILOSOFIA DO PRODUTO

• 95% ingredientes  de origem natural
• 0+ aprovado para recém-nascidos
• Sem ingredientes desnecessários 
• Sem fragrância
• Testado dermatologicamente e para alergias
• Adequado para pele sensível
• Testado (e adorado!) pelo consumidor
• Recomendado por pediatras

Estamos tão empenhados no seu bebé como você e é por isso que  
não expomos o seu precioso bebé a nada que seja desnecessário. 

Além de ser 95% natural, Baby O’ tem como base a filosofia "menos  
é mais", o que significa que as fórmulas não contêm fragrâncias, 
ingredientes agressivos ou alergénios, e contêm uma quantidade 

mínima de conservantes – sempre que possível, os nossos produtos são 
"autoconservantes"’. Quando não é possível a autoconservação da 

fórmula, utilizamos conservantes idênticos aos encontrados na 
natureza, comumente utilizados nos alimentos e bebidas. Todas as 
nossas fórmulas Baby O’ são livres de parabenos, fenoxietanol  

e libertadores de formaldeído. Cada produto é dermatologicamente 
testado e testado para risco de alergias, e a sua segurança  

é comprovada para a pele sensível.

95% NATURAL,  
100% AMOR

MESES

AMOR PURO 
DA CABEÇA AOS PÉS

Todos os pais querem o melhor do melhor para o seu 
bebé – e no que diz respeito aos cuidados de bebé, isso 
significa produtos que têm a melhor qualidade e são o 
mais naturais e seguros possível. Para si, só o melhor.  
 
Baby O’ é a nossa maravilhosa gama de cuidados  
de bebé, desenvolvida para cuidar delicadamente  
e proteger a pele preciosa do bebé, da cabeça aos  
pés – a partir do nascimento. Todos os nossos produtos 
contêm no mínimo 95% de ingredientes naturais e são 
formulados com Óleo de Aveia da Suécia, um 
ingrediente em perfeita harmonia – e altamente 
compatível – com a pele do bebé. Cuidados delicados, 
eficazes e aprovados por pediatras.

AS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DA  

PELE DO BEBÉ
A pele do bebé é diferente da pele do adulto – é 
mais fina, absorvente e propensa à perda de 
hidratação. Além disso, tem um baixo conteúdo  
de Fatores de Hidratação Natural, lípidos e uma 
barreira cutânea enfraquecida. Baby O’ tem tudo 
isto em conta e oferece a combinação perfeita de 
produtos para assegurar que a pele do bebé 
recebe nada menos do que os melhores cuidados. 

MÍNIMO DE 95%  
DE INGREDIENTES 
NATURALMENTE 
DERIVADOS

ÓLEO DE AVEIA  
DA SUÉCIA

SEM INGREDIENTES 
CONTROVERSOS: SEM 
CORANTES, FRAGRÂNCIA, 
SLES, ÓLEO MINERAL

APENAS INGREDIENTES 
ESSENCIAIS, FÓRMULAS 
AUTOCONSERVANTES OU 
CONSERVANTES SUAVES

2 3



INGREDIENTE-ESTRELA

ÓLEO DE 
AVEIA DA 
SUÉCIA

RASTREABILIDADE TOTAL  
Para assegurar que a 
qualidade, rastreabilidade 
e segurança da 
matéria-prima são 
mantidas, a aveia 
 (Avena sativa) é cultivada 
na Suécia, por produtores 
selecionados, que  
utilizam programas de 
cultivo sustentáveis.

Com base nos nossos conhecimentos 
sobre a pele dos bebés, o nosso 
objetivo era encontrar um ingrediente 
que não fosse apenas hidratante, mas 
que também fortalecesse a barreira 
cutânea do bebé e melhorasse a sua 
resiliência contra as agressões 
externas. O Óleo de Aveia da Suécia 
faz precisamente isso.  
Cada gota deste óleo 
magnificamente dourado foi 
extraído de forma sustentável  
a partir dos melhores plantações  
da Suécia, criando um ingrediente 
rico e concentrado, que é 
excecionalmente compatível com  
a pele do bebé – muito mais do que 
outros ingredientes de aveia. Este 
óleo possui uma composição única 
de lípidos que se assemelham aos 
lípidos presentes na pele, e ajuda a 
criar um efeito "segunda pele", que 
fortalece a barreira cutânea do 
bebé, tanto na superfície quanto nas 
camadas profundas da pele, para 
mantê-la suave e protegida.

“Estes produtos de bebé são 
cuidadosamente 
desenvolvidos e formulados 
– os nossos dermatologistas 
pediátricos não tiveram 
qualquer hesitação em 
conceder à gama Baby O a 
sua aprovação profissional.”  
 
“Formulado com base num 
profundo conhecimento 
sobre a pele do bebé,  
Baby O é uma gama  
que os pais podem  
escolher com confiança.” APROVADO POR 

PEDIATRAS PELA  
SKIN HEALTH ALLIANCE

A segurança e eficácia estão sempre no centro  
das nossas soluções de cuidados de pele. Para o 
desenvolvimento de Baby O’, estabelecemos 
parceria com a globalmente reconhecida Skin Health 
Alliance, cujo papel foi nomear um comité científico 
para avaliar, de forma independente, a pesquisa  
e desenvolvimento por detrás da gama Baby O’.  
Este comité consistia de dermatologistas, cientistas  
e pediatras proeminentes, especificamente 
selecionados pelos seus conhecimentos nas áreas  

de saúde e cuidados de pele.  
Após análise exaustiva de dados científicos,  
toda a gama foi premiada com uma "aprovação" 
dermatológica por pediatras – a mais elevada 
classificação da Skin Health Alliance. Em 
conjunto com os nossos resultados excelentes  
no teste de consumidor, é este desejado selo de 
aprovação que comprova que o seu bebé está  
a obter o melhor dos cuidados. E, assim, esta  
é menos uma preocupação que terá.
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CREME PARA MUDA DA FRALDA

Uma pomada com textura "amanteigada" 
especialmente desenvolvida para a pele sensível 
da zona da fralda. Formulada com Óleo de Aveia 
da Suécia, Óxido de Zinco e Pantenol, 
desenvolvida para absorver o excesso de 
humidade, nutrir a pele e suavizá-la. Proporciona 
uma película protetora e ajuda a deixar a zona da 
fralda seca, suave e apaziguada.

• 95% de ingredientes naturais
• Testado dermatologicamente e para alergias 
• Ajuda a absorver a humidade e a nutrir a pele

Aplique na pele limpa, após cada muda da fralda  
ou sempre que necessário. Evite a zona dos olhos.

A PELE DO BEBÉ FICA SECA E SUAVE  
– 96% CONCORDARAM*

ÓLEO DE CORPO SUAVIZANTE

Massaje suavemente na pele seca ou 
humedecida, evitando a zona dos 
olhos. Ideal para o corpo, couro 
cabeludo e zonas sensíveis.

SUAVIZANTE  
– 100% CONCORDARAM*

• Absorve facilmente conferindo uma sensação 
suave e aveludada 

• Ajuda a nutrir e a fortalecer a barreira cutânea 
• Indicado para a Mãe – ajuda a melhorar a 

aparência e textura das estrias  

UTILIZAÇÃO:

UTILIZAÇÃO:

*Testado no consumidor (Avaliação do pai/mãe).

*Testado no consumidor  
(Avaliação do pai/mãe).

Um óleo suavizante desenvolvido para nutrir e proteger 
a pele. Fórmula única com Óleo de Aveia dourada da 
Suécia e Complexo Seed Oil para ajudar a nutrir e 
fortalecer a barreira cutânea, deixando a pele suave. 
Indicado para o bebé e para a mãe. Fórmula 
autoconservante. Absorve facilmente, testado para 
alergias, dermatologicamente testado e recomendado 
por pediatras. Indicado para os recém-nascidos e pele 
sensível. 95% ingredientes naturais.

95% 
INGREDIENTES DE 

ORIGEM 
NATURAL

MESES
MESES
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A PELE DO BEBÉ FICA SUAVE  
– 100% CONCORDARAM*

Um suave gel lavante e condicionador para o 
corpo e cabelo, desenvolvido para limpar, nutrir 
e deixar o cabelo e a pele delicada do bebé 
suave e protegida. Fórmula que cria uma 
espuma ligeira, com 95% de ingredientes 
naturais, com Óleo de Aveia da Suécia.

• Limpa gentilmente o corpo  
e o cabelo 

• Prática embalagem "pump"
• Fórmula que não causa lágrimas

Aplique na pele e cabelo 
molhados do bebé. Enxague 
com água.

GEL LAVANTE PARA CORPO E CABELO

UTILIZAÇÃO:

*Testado no consumidor  
(Avaliação do pai/mãe).

A PELE DO BEBÉ FICA REPARADA  
– 97% CONCORDARAM*

LEITE DE LIMPEZA MUDA DA FRALDA

Uma limpeza inteligente para a zona da fralda, desenvolvida 
para limpar gentilmente e proteger a pele delicada do bebé. 
Formulada com Óleo de Aveia da Suécia e um sistema de 
limpeza de encapsulamento à base de óleo, para ajudar a 
suavizar, nutrir e reparar. A fórmula deixa uma película 
protetora sobre esta zona de pele sensível e cria uma 
barreira contra o excesso de humidade e alteração do pH.

• Limpa delicadamente a zona da fralda 
• Testado para alergias e testado 

dermatologicamente 
• Fórmula autoconservante, sem fragrância

Aplique com um disco de algodão (ou pedaço 
de algodão) e passe suavemente na pele 
sensível da zona da fralda. Repita até estar 
limpo. Não necessita de enxaguar. Aplique em 
cada muda da fralda ou sempre que necessário. 
Evite a zona dos olhos.

*Testado no consumidor (Avaliação do pai/mãe).

95% 
INGREDIENTES DE 

ORIGEM 
NATURAL

MESES

MESES
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Digitalize toda a página com  
a Oriflame App para abrir a porta 
para um mundo mágico e conhecer 
os nossos personagens! Digitalize 

a contracapa para continuar  
a ver a história.

A PELE DO BEBÉ FICA 
PROFUNDAMENTE NUTRIDA  
– 100% CONCORDARAM*

BÁLSAMO MULTIUSOS 
NUTRITIVO

Um bálsamo rico e "amanteigado", 
desenvolvido para suavizar e nutrir 
profundamente a pele sensível do bebé.  
Com Óleo de Aveia Sueco, Tecnologia  
Lipid Lamellar e Tecnologia Natural 
Moisturising Factor que ajudam a reter a 
hidratação e a fortalecer a barreira cutânea, 
para manter a pele suave e protegida.

• Fórmula autoconservante 
• Rápida absorção na pele
• Testado dermatologicamente e para alergias 
• Indicado para a pele sensível e dos 

recém-nascidos

Aplicar na pele limpa. Perfeito para 
usar em todo o corpo e zonas de 
pele seca. Evite a zona dos olhos.

UTILIZAÇÃO:

*Testado no consumidor  
(Avaliação do pai/mãe).

95% 
INGREDIENTES DE 

ORIGEM 
NATURAL

MESES
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FAQs

BABY O É DESCRITO COMO 
CUIDADOS DE BEBÉ COMO 

MANDA A NATUREZA.  
O QUE É QUE ISTO 

SIGNIFICA?

O que todos os pais querem para  
o seu bebé, e especialmente se  
for o primeiro, é produtos naturais  
e seguros. Estes são, de longe, os 
critérios mais importantes. Assim, 
este era um objetivo muito claro 
para nós, desde o início - criar 
produtos o mais suaves e naturais 
possível. Produtos que estão em 
perfeita harmonia com a pele do 
bebé, desde o dia em que nascem. 
E todos os produtos Baby O contêm 
um mínimo de 95% de ingredientes 
naturais, são formulados com base 
numa abordagem "menos é mais", 
o que significa que selecionámos 
apenas ingredientes adequados,  
e têm o selo de aprovação de 
pediatras da Skin Health Alliance. 
Por isso, enquanto mãe/pai, pode 
sentir segurança em utilizar estes 
produtos no seu bebé.

O QUE DISTINGUE  
A PELE DO BEBÉ?

Quando os bebés nascem,  
a sua pele não se encontra 
totalmente desenvolvida. Esta  
é aproximadamente 30% mais  
fina do que a pele do adulto,  
e a barreira cutânea, a camada 
externa da pele, tem menos 
componentes como lípidos, óleos  
e ceras. Estes componentes ajudam 
a reter a hidratação na pele e a 
protegê-la das agressões externas. 
Assim, a pele do bebé perde a sua 
hidratação mais facilmente, 
tornando-a mais sensível a 
ingredientes agressivos, e mais 
vulnerável a coisas como impurezas 
na pele. Por este motivo é tão 
importante usar produtos de bebé 
especialmente desenvolvidos, 
como os produtos Baby O.

A aveia é conhecida pelas suas 
capacidades suavizantes para a 
pele, motivo pelo qual é utilizada há 
séculos. Os diferentes ingredientes 
de aveia oferecem propriedades 
completamente diferentes, com 
benefícios também diferentes  
para a pele. O óleo de aveia, além 
de ser um ingrediente muito puro  
e suave, tem uma composição muito 
especial de lípidos, especialmente 
ácido linoleico, que é um ácido gordo 
polinsaturado, vital para a manutenção 
da barreira cutânea, e idêntico aos 
presentes naturalmente na pele,  
pelo que se pode dizer que é um 
ingrediente em perfeita harmonia  
com a pele do bebé.

TENHO VISTO 
INGREDIENTES DE AVEIA 

EM MUITOS CUIDADOS DE 
BEBÉ, PORQUE É QUE O 

ÓLEO DE AVEIA EM BABY O 
É TÃO ESPECIAL?
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O BÁLSAMO MULTIUSOS E 
O ÓLEO DE CORPO BABY O 

SÃO DESCRITOS COMO 
AUTOCONSERVANTES. O 

QUE É QUE ISTO 
SIGNIFICA?

O QUE É A SKIN HEALTH 
ALLIANCE?

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
O BÁLSAMO MULTIUSOS 

BABY O E O ÓLEO DE 
CORPO BABY O? PORQUE 

É QUE A PELE DO BEBÉ 
NECESSITA DE AMBOS?

Os conservantes desempenham um 
papel importante nos cosméticos,  
tal como acontece em muitos outros 
produtos, tais como alimentos e 
bebidas. Os conservantes protegem 
os produtos da proliferação de 
diferentes tipos de micróbios e 
bactérias, que podem danificar os 
produtos e até mesmo causar infeção. 
Aqui, assumimos a abordagem de 
adicionar conservantes apenas 
quando necessário, combinando 
cuidadosamente diferentes 
ingredientes multifuncionais, com  
a capacidade intrínseca de impedir  
o desenvolvimento de micróbios.  
Foi possível criar três fórmulas que 
permanecem limpas e frescas, sem 
conservantes. Nos casos em que 
determinámos que seria necessária  
a utilização de conservantes, 
utilizámos conservantes idênticos aos 
da natureza, encontrados comumente 
na indústria dos alimentos e bebidas. 
Estes ingredientes fazem o 
mescanismo de preservação e 
proteção que ocorre naturalmente 
nas plantas, frutas e legumes.

A Skin Health Alliance é uma 
Organização Internacional de 
profissionais da área da 
dermatologia, que fornecem uma 
avaliação independente e 
completamente objetiva da nossa 
linha Baby O. Já sabíamos que os 
nossos produtos eram fantásticos, mas 
para que os recém-pais possam 
também sentir segurança nos produtos, 
sentimos que esta opinião externa era 
essencial. A Skin Health Alliance 
verificou absolutamente tudo sobre 
Baby O, desde os ingredientes 
utilizados, a nossa filosofia de 
formulação, aos testes e aos produtos 
finais. Os seus dermatologistas 
pediátricos ficaram totalmente 
satisfeitos por Baby O ser indicado 
para a pele do recém-nascido e deram 
a sua aprovação. Ficámos muito felizes 
com este resultado. E todas as mães  
e pais também podem ficar  
felizes e descansados.

Comparado com a pele dos adultos, 
para além de ter menos lípidos,  
a pele do bebé tem uma quantidade 
muito menor de fatores de hidratação 
naturais (NMF), que atuam como 
ímans de água. Por esse motivo, 
desenvolvemos estes dois produtos 
diferentes. O primeiro, o Bálsamo 
Multiusos Baby O, maximiza a 
inclusão de tecnologia de fatores de 
hidratação natural, semelhantes aos 
presentes na pele, assegurando 
assim que a água preciosa é retida 
na pele do bebé. Em segundo lugar, 
o Óleo de Corpo Baby O maximiza 
a quantidade de lípidos que a pele 
do bebé irá receber.

Dr. Alain Mavon  
Mestrado e Doutorado, Diretor 

Sénior de Ciência e Inovação no 
Instituto de Pesquisa da Pele em 

Estocolmo, Suécia
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