
LANOLINA HPA®

Auxilia na hidratação das mamas e na
prevenção de fissuras nos mamilos

100% natural - A lanolina mais pura do mundo
Não é necessário remover antes

da amamentação

Parabéns por sua decisão de amamentar!
Você já tem tudo o que precisa para amamentar seu bebê. Basta 
dormir bem, alimentar-se corretamente, e ter confiança. A coisa 
mais importante é acreditar que você vai conseguir.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que as 
crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até 
os 6 meses de vida. Após este período, outros alimentos devem ser 
introduzidos, porém a amamentação deve continuar até os dois 
anos ou mais.

Começando
Apesar de ser natural, a amamentação nem sempre acontece 
naturalmente. Algumas mulheres passam por momentos difíceis 
durante os primeiros dias de amamentação. O desconforto mais 
comum entre as mamães são os mamilos rachados, que normal-
mente são causados pela pega inapropriada do bebê e/ou pela alta 
frequência de mamadas. Com prática e auxílio, você e seu bebê 
conseguirão estabelecer a pega corretamente e melhorar essa 
situação.
Não deixe que o desconforto dessas fissuras interrompam o perío-
do de amamentação. A Lanolina HPA Lansinoh foi desenvolvida 
para hidratar os mamilos ressecados e prevenir as rachaduras, 
garantindo o sucesso da amamentação.

Nossa História
A família Lansinoh começou há mais de 25 anos, quando uma mãe 
lactante criou o seu próprio creme de lanolina pura, já que 
nenhum outro podia ser encontrado. Atualmente, nossos produ-
tos continuam sendo desenvolvidos com o mesmo cuidado e 
preocupação das mães que estão vivendo o momento da 
amamentação. Quando as mães decidem amamentar, nós 
acreditamos que elas devam ter o suporte e o encorajamento 
necessários para experimentar todos os benefícios, e garantir que 
os bebês sintam o mesmo.
Nós sempre levaremos as mães e suas necessidades em consider-
ação, criando produtos de alta qualidade que elas precisam e 
possam confiar enquanto cuidam de seus bebês, e que ajudem a 
desenvolver esse laço especial adquirido somente através da 
maternidade. Este é o nosso compromisso!

O que é a lanolina?
A lanolina é um emoliente natural, rico e denso, derivado da lã do 
carneiro após a sua tosa. A origem bioquímica da lanolina e a 
oleosidade da sua pele são similares, portanto, suas funções são as 
mesmas - aliviar, suavizar e proteger.

O que é a Lanolina HPA Lansinoh?
A Lanolina HPA Lansinoh é a lanolina mais pura do mundo e tem 
sido utilizada durante décadas para auxiliar milhões de mulheres a 
amamentar. Nosso processo único e patenteado de refinamento 
garante que a Lanolina HPA Lansinoh seja visivelmente diferente 
de qualquer outra lanolina, em termos de cor, odor e consistência, 
tornando-a a mais pura e segura pomada de lanolina disponível. 
Por ser tão pura e segura, a Lanolina HPA Lansinoh pode ser utiliza-
da até nas peles mais sensíveis, e não precisa ser removida do 
mamilo antes da amamentação.
A Lanolina HPA Lansinoh é a única que auxilia a pele a reestabe-
lecer e manter sua própria umidade, tornando-a flexível e saudáv-
el. A diferença pode ser percebida a partir da primeira aplicação. A 
segurança e a pureza da Lanolina HPA Lansinoh não está disponível 
em nenhum outro produto a base de lanolina. 

Como utilizar a Lanolina HPA Lansinoh?
A Lanolina HPA Lansinoh pode começar a ser utilizada mesmo 
antes do bebê nascer. A partir do sétimo mês de gestação, aplique 
a pomada nos mamilos uma ou duas vezes ao dia para aliviar a 
pele seca, tornando-a flexível e saudável. 
Durante a amamentação, com as mãos limpas, coloque uma quan-
tidade do tamanho de uma ervilha entre os dedos e aplique em 
todo o mamilo após cada mamada ou quando necessário. Segura 
para a mãe e para o bebê, a Lanolina HPA Lansinoh não precisa ser 
removida antes da amamentação.
A lanolina é uma graxa natural e pode manchar tecidos e roupas. 
Limpe-as como faz com qualquer mancha de gordura.

Acompanhe nossas novidades:
www.lansinohbrasil.com.br
Facebook.com/LansinohBrasil | Instagram.com/LansinohBrasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor:
sac@lansinohbrasil.com.br - 0800-942-3511 ou (11) 3132-9023


