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5 dicas para cuidar dos pés neste verão
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A Nexcare, linha de cuidados pessoais da 3M, ensina a cuidar dessa
parte tão importante do corpo durante a estação mais quente do ano
O verão, sem dúvida, é a est ação do ano mais aguardada por muit os. É t empo de sair, aproveit ar o sol, a praia e curt ir com
roupas leves e confort áveis. Mas, com t oda essa agit ação, o período mais quent e do ano t ambém pede alguns cuidados
essenciais com o corpo, em especial com os pés. Foi pensando nisso que a Nexcare, linha de saúde da 3M, apresent a 5 dicas
de como cuidar de seus pés nest e verão.
1. Pro teto r é sempre impo rtante
O pé fica bast ant e expost o ao sol durant e o verão, porém com frequência na hora de passar prot et or a área é esquecida.
Para evit ar queimaduras solares, prot eger com bloqueador solar é muit o import ant e para a saúde da sua pele.
2. Co lo que o s pés para cima
No calor é comum aument ar o inchaço, inclusive nos pés. Para revert er isso, colocar os pés para cima ajuda a circulação a fluir
melhor, aliviando o desconfort o.
3. Esfo lie
No verão, uma vez por semana reserve um t empo para fazer uma esfoliação, isso ajuda a renovar a pele e deixa os pés mais
macios.
4. Use sapato s mais arejado s
Os pés t ambém cost umam t ranspirar mais nest a época do ano. Por isso, procure usar sapat os confort áveis e arejados,
deixando os pés respirarem. Caso surjam bolhas ou pequenos machucados no calcanhar, causados geralment e por sapat os
de salt o alt o, a Fit a Prot et ora para os Pés Nexcare® é indicada para prot eger a área.
5. Massagem + creme = meno s tensão e mais hidratação
É sempre import ant e hidrat ar os pés. Usar cremes específicos ajuda a reduzir a descamação e o ressecament o que se
int ensificam nest a época. Combine o creme com uma massagem nos pés para ajudar a reduzir a t ensão no local. O Creme
para os Pés Nexcare® é perfeit o para esse moment o relax.
A Nexcare possui diversos produt os pensados especialment e para a saúde do seu corpo e bem-est ar. Conheça a linha
complet a no sit e oficial.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 90 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 30,1 bilhões em vendas globais em 2016. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2016, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,6 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.500 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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