Betacare™ lança parceria com “Grandes Pequeninos”
São Paulo, 19 de fevereiro de 2016 – Betacare™, o antisséptico de ação rápida e
amplo espectro da Mundipharma, líder no tratamento da dor acaba de lançar parceria
com “Grandes Pequeninos”, projeto de Jair Oliveira e Tania Khalill. A colaboração
resultou em três vídeos que já estão no ar: o primeiro é o videoclipe Caiu? Levanta!,
trazendo a mensagem de que as crianças devem e merecem brincar e se divertir sem
deixar de viver experiências ao lado de suas famílias. No segundo, Betacare™ e a
equipe Grandes Pequeninos convidam o personal trainer Luciano Basílio para dar dicas
de diversão ao ar livre à garotada, sem medo de se machucarem.
Recentemente, foi lançado o terceiro vídeo, desta vez com brincadeiras circenses
conduzidas pela Rubia Neiva, profissional do circo. Por meio de desafios divertidos, as
atividades buscam despertar confiança e enfrentar medos de fazer cambalhotas,
estrelas e malabares.
A marca Betacare™ tem como missão oferecer um bem social para diversas pessoas ao
redor do mundo e, no Brasil, fez essa parceria com “Grandes Pequeninos” para
reforçar seu posicionamento sobre proteção de toda a família.
Para assistir aos vídeos clique em:
Grandes Pequeninos - Caiu, Levanta ! – Jairzinho, Tania Khalill & Betacare
Grandes Pequeninos – Jairzinho, Tania Khalill, Luciano Basílio & Betacare
Grandes Pequeninos e Troupe Guezá - Circo em família
Sobre Betacare®: Betacare™ (iodopolividona) é um antisséptico de ação rápida e amplo espectro, que
oferece proteção contra infecções causadas por bactérias, vírus e fungos. Betacare™ é indicado para
todos os tipos de ferimentos superficiais, prevenindo infecções tópicas e, por ter como base a
iodopolividona, não desenvolve resistência do organismo, proporcionando um tratamento seguro e
eficaz¹. A perda progressiva da cor indica a necessidade de reaplicação do produto, fazendo com que
Betacare™ tenha ação contínua e assertiva no ataque aos germes. Betacare™, proteção do tamanho da
sua preocupação.
Sobre a Mundipharma: Farmacêutica global líder no tratamento da dor, a Mundipharma tem como
missão aliviar o sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades e melhorar
substancialmente a qualidade de vida das pessoas tratadas. Presente no Brasil desde 2013, atuando nas
áreas de Oncologia, Dor e Consumo, a Mundipharma está dedicada a trazer novos tratamentos e
oferecer opções preventivas em áreas como a dor, oncologia e antisséptico de cuidados pessoais.

Betacare™, fabricado pela ADV Farma e comercializado pela Mundipharma, é o primeiro de uma linha
completa de produtos voltados ao cuidado de feridas que a empresa deve lançar no Brasil em 2016.
Betacare™ - Iodopolividona 10%. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Anvisa Nº
199/2006 AFE Nº 1.00210-4. Indicação: Antisséptico de uso tópico. Advertência: O produto não deve
ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em um
curativo oclusivo. Restrição de uso: Neonatais e gestantes podem sofrer intoxicação pelo iodo. Evitar
uso prolongado. Em caso de ingestão acidental tomar bastante leite ou clara de ovos batidas em água.
Em contato com os olhos lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure orientação
médica. Cuidados de Conservação: Deve ser conservado em recipientes fechados protegido da luz em
temperatura ambiente (15 a 30°C). “TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS”. “Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico”. “SE
PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”. BETACARE™ É UM
MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A
BULA. (Informações da bula estão impressos no cartucho). Fabricado e notificado por: Laboratório
Tayuyna. Atendimento ao Consumidor ADV: 0800 134345. www.advfarma.com.br. Comercializado por:
TM
Mundipharma Brasil Produtos Médicos e Farmacêuticos Ltda. Betacare é uma marca comercial.
Referência: ¹ Goldenheim PD. Postgrad Med J 1993; 69 (Suppl 3): S97–105.

Informações para a imprensa
Betacare
Laís Camargo | 11 3060 3147 | lais.camargo@edelmansignifica.com
Débora Paris | 11 3060 3187 | debora.paris@edelmansignifica.com
Grandes Pequeninos
Daniela Bassit | (11) 3287-7234 | dani@danibassit.com

