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A Magna Mater, honrando seu impulso materno, 
consciente do profundo valor do acolhimento e 
cuidado que acompanha a gestação e parto da 
mamãe até os primeiros anos de vida da criança, 
desenvolveu a  linha Magna Fili.

Minuciosamente desenvolvida, a linha traz 
produtos formulados com muito carinho e 
atenção para suprir as necessidades específicas 
da mamãe e dos pequenos, neste momento tão 
importante e delicado.

Todos os itens são livres de parabenos, petrolatos, 
corantes e fragrâncias artificiais. Perfumados 
com blends de óleos essenciais exclusivos.
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Indicado para bebês

Indicado para crianças 

Sem corante e livre de parabenos

Não testado em animais

Ativos vegetais  

Aromas apenas com óleos essenciais

Sulfate Free

Ir para a página do produto no site

SÍMBOLOS
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1 - Óleo para Shantala
2 - Óleo para Cólicas
3 - Loção de Banho Cabeça aos Pés
4 - Creme Protetor para Troca de Fraldas
5 - Loção de Limpeza Algodão e Hamamelis
6 - Loção Hidratante Infantil
7 - Loção Hidratante para Bebês
8 - Sabonete em Barra Calêndula e Algodão
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MAGNA FILI
INFANTIL

ÓLEO PARA SHANTALA

Óleo vegetal suave para shantala, técnica milenar indiana de 
massagear os bebês, proporcionando relaxamento, acolhimento 
e segurança. Possui ação hidratante e relaxante. Recomendamos 
seu uso a partir de um mês de idade quando a pele do bebê 
já está preparada e o umbigo cicatrizado. Pode ser usado por 
crianças maiores sem limite de idade.

          

ÓLEO PARA CÓLICA 
CAMOMILA E FUNCHO

Composto de óleos vegetais indicado para massagem na região 
abdominal do bebê para auxiliar na dispersão dos gases aliviando 
as dores e desconfortos. Pode ser usado no banho de imersão. 

        

LOÇÃO DE BANHO CABEÇA AOS PÉS

Pode ser usado a partir do primeiro banho, para a higiene da 
pele e dos cabelos, higieniza de forma suave em uma mistura de 
sabonete e loção. Sua formulação cremosa evita que o produto 
escorra, auxiliando na limpeza da cabeça e dos cabelos de forma 
segura.  Apesar de sua fórmula sem ingredientes potencialmente 
tóxicos, por questão de segurança, evitar área dos olhos e boca. 
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https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-para-c%C3%B3lica-de-camomila-e-funcho
https://www.magnamater.com.br/product-page/lo%C3%A7%C3%A3o-de-banho-da-cabe%C3%A7a-aos-p%C3%A9s


LOÇÃO DE LIMPEZA  
ALGODÃO E HAMAMELIS

Spray higienizante formulado para a pele delicada do bebe. 
Limpa profundamente, retirando os resíduos nas trocas de fraldas 
sem ressecar, mantendo a proteção hídrica da pele, substituindo 
os lenços umedecidos industrializados. Pode ser usado inclusive 
para limpar o rosto e as mãos e sanitizar as dobrinhas e o pescoço.

        

MAGNA FILI
INFANTIL

CREME PROTETOR
PARA TROCA DE FRALDAS

Formulado com manteigas e óleos vegetais para fornecer uma 
proteção eficaz e segura nas trocas de fraldas. Cria uma película 
protetora, pode ser usado nas dobrinhas e pescoço para prevenir 
brotoejas. Mantém a barreira hídrica natural da pele ao mesmo 
tempo em que a acalma e protege. 

        

LOÇÃO HIDRATANTE 
AVEIA E MANGA

Formulada a partir de extratos e manteigas vegetais, protege 
e hidrata a pele criando uma película que previne irritações e 
ressecamentos. Indicado para crianças e bebês que apresentam 
ressecamentos ou brincam com terra e areia, se expondo a fatores 
externos, pode ser usado nos períodos de seca e frio.
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https://www.magnamater.com.br/product-page/lo%C3%A7%C3%A3o-de-limpeza-de-algod%C3%A3o-e-hamamelis
https://www.magnamater.com.br/product-page/lo%C3%A7%C3%A3o-hidratante-infantil-de-aveia-e-manga


MAGNA FILI
INFANTIL

ÓLEO PROTETOR 
CALÊNDULA E ALGODÃO

Fórmula composta de óleos vegetais para proteção e cuidado da 
pele. Pode ser usado em caso de erupções e nas irritações ou 
assaduras entre as trocas de fraldas, inclusive nas áreas íntimas, 
protege as peles delicadas do bebê quando exposto a frio intenso. 

         

SABONETE EM BARRA 
CALÊNDULA E ALGODÃO

Sabonete suave, limpa e higieniza sem agredir a pele delicada do 
bebê.

          

LOÇÃO HIDRATANTE
AVEIA E ALGODÃO

Loção leve com hidratação suave que respeita a pele delicada dos 
bebês, sua composição é rica em manteigas e óleos vegetais. 
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https://www.magnamater.com.br/product-page/sabonete-em-barra-de-cal%C3%AAndula-e-algod%C3%A3o
https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-protetor-cal%C3%AAndula-e-algod%C3%A3o-60ml


SHAMPOO DE CAMOMILA, 
CALÊNDULA E MARACUJÁ

Fórmula composta de surfactantes suaves e extratos vegetais 
especialmente elaborados para os cabelos delicados das crianças. 
Apesar de sua fórmula suave, por questão de segurança, evitar 
área dos olhos e boca. Sulfate Free.

          

CONDICIONADOR DE CUPUAÇU,
CASTANHA DA ÍNDIA E MARACUJÁ

Condicionador suave com base e ativos vegetais. Promove 
hidratação leve, especialmente desenvolvido para os cabelos 
delicados das crianças. Nutre, amacia e ajuda a desembaraçar 
sem deixar os fios oleosos.
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2 - Óleo para Amamentação
3 - Óleo para o Períneo 
4 - Pomada Protetora para Seios

11www.magnamater.com.br

(

http://www.magnamater.com.br


CREME ANTI ESTRIAS NUTRITIVO

Elaborado com uma seleção especial de óleos, manteigas 
e proteínas vegetais, que favorecem a elasticidade da pele 
proporcionando hidratação profunda. Sua fórmula rica em 
emolientes é facilmente absorvida deixando a pele macia e 
sem deixar sensação oleosa. Pode ser usado desde o início da 
gravidez, acompanhando o crescimento da barriga.

    

ÓLEO PARA PERÍNEO

Um delicado complexo de óleos vegetais, que aprimoram a 
flexibilidade dos tecidos perineais auxiliando no preparo para o 
parto, contém óleo de prímula que auxilia na dilatação do colo do 
útero favorecendo o parto normal. 

      

MAGNA FILI
MAMÃE

ÓLEO PARA AMAMENTAÇÃO

Formulado com óleos essenciais de funcho, manjerona e 
camomila, em uma base nutritiva de óleo de amêndoas doces e 
algodão, favorece o relaxamento, estimula a circulação e protege 
a pele dos seios. 
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https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-para-amamenta%C3%A7%C3%A3o-magna-fili-60ml
https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-de-massagem-para-o-per%C3%ADneo-magna-fili-30ml


POMADA PROTETORA PARA SEIOS

Elaborada com uma seleção de óleos e manteigas vegetais 
que protegem o bico dos seios, promovendo ao mesmo tempo 
emoliência e fortalecimento e contribuindo para a cicatrização de 
eventuais fissuras na região.
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1 - Fraldas
2 - Assaduras
3 - Camada Natural da Pelo do Bebê
4 - Quantidade de Roupa
5 - Cabelo Recém Nascido
6 - Leite Humano 
7 - Amamentação
8 - Rachaduras
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MAGNA FILI
DICAS

FRALDAS

No primeiro ano de vida o bebe usará em média 1000 fraldas. Do nascimento até completar 2 meses 
serão cerca de 8 trocas por dia!

A escolha das fraldas é individual, cada bebê pode apresentar sensibilidade a um tipo de fralda, por 
isso evite fazer grandes estoques de uma mesma marca antes do neném nascer. Hoje encontramos 
no mercado fraldas modernas de pano, são ecologicamente corretas e muito indicadas para crianças 
com a pele sensível e com tendência a assaduras e brotoejas. 

As fraldas de pano são feitas de materiais variados . Existem vários modelos nacionais e importados 
e são acompanhadas de absorventes que retêm bem o xixi e não deixam a pele do bebe úmida 
permitindo que ela respire. Elas não contém substâncias químicas e artificiais como as fraldas 
descartáveis e ainda ajudam a facilitar o desfralde. Vale a pena conhecer mais sobre elas, há vários 
vídeos e resenhas disponíveis na internet e são bem mais práticas do que imaginamos.

ASSADURAS

Para evitar as assaduras use cremes ou óleos próprios para este fim, lembrando que é necessário 
limpar a camada antiga e passar uma nova sempre que trocas as fraldas. As vezes pensamos que 
deixar uma grossa camada protege melhor, mas na verdade espalhar bem o produto para que ele 
seja absorvido pela pele é extremamente importante, pois o excesso na verdade acaba grudado na 
fralda e não protege a derme dos resíduos. O creme protetor MagnaFili e o óleo protetor MagnaFili 
possuem ação higienizante e antisséptica e podem ser usados com fraldas de pano.

CAMADA NATURAL DA PELE DO BEBÊ

Quando o bebe nasce, sua pele está coberta por uma camada natural chamada de vernix caseoso, 
composto de gordura e mais de 20 tipos de proteínas. Essa espécie de creme é considerada uma 
importante frente de defesa no começo da vida, pois diminui o risco de infecções transmitidas 
pelo líquido amniótico e facilita a passagem pelo canal vaginal. Antigamente era comum banhar o 
recém-nascido logo após o parto para retirar esta camada, hoje se sabe que o vernix é importante e 
não deve ser retirado pelo menos nas 24 primeiras horas de vida pois ele faz com que o bebê perca 
menos calor, além de ser cicatrizante e regular o pH da pele.
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QUANTIDADE DE ROUPA

Cuidado com o excesso de roupas, temos o hábito de achar que o bebe sente mais frio do que 
nós, o que não é necessariamente verdade. Para saber se a criança está confortável em relação a 
temperatura basta colocar a mão em seu peito ou costas: se não estiver fria nem quente demais a 
quantidade de roupa está adequada.

CABELO RECÉM NASCIDO

O cabelo de um recém nascido possui estrutura diferente, não possui a parte interna chamada de 
medula que vai se formando à medida que a criança cresce. Também é comum que o primeiro 
cabelo do bebê caia nos primeiros meses de vida, sendo substituídos por fios chamados terminais 
que costumam já ser mais próximos de como os fios estarão na fase adulta. Isto ocorre até 
aproximadamente os dois anos de idade. 

LEITE HUMANO

O leite humano, além de rico em proteínas e vitaminas, possui anticorpos que previnem infecções 
respiratórias, diarreias, alergias a melhoram o sistema imunológico até a vida adulta. Amamentar 
também traz benefícios para a mãe: auxilia a perder o peso extra  ganho durante a gravidez e 
diminui o sangramento pós-parto, além de ser um momento de intimidade e fortalecimento de 
vínculo da mãe e o bebê.
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AMAMENTAÇÃO

Nas primeiras semanas de amamentação é comum ocorrer feridas e rachaduras no bico do peito. 
Alguns cuidados com os mamilos auxiliam no tratamento do desconforto inicial. Durante o banho 
use apenas água para lavar os seios, as glândulas de Montgomery (aqueles pequenos altinhos em 
volta do bico) produzem um óleo hidratante que protege a pele da aureola, sabonetes podem retirar 
esta proteção e causar ressecamento. Não use bucha ou esfregue toalha na região. Deixe o sol da 
manhã ou fim da tarde bater diretamente sobre os seios por 10 a 15 minutos diariamente. Enquanto 
o bebê mama em um peito é comum o outro “vazar” aproveite para massagear o bico e a aureola 
com o próprio leite e deixe secar destampado. Entre as mamadas faça rolinho com uma fralda de 
boca, no formato de uma rosquinha e coloque no sutiã de forma a deixar o bico no meio evitando o 
atrito com a roupa.Existem pomadas próprias para este fim que podem auxiliar. Caso persista é bom 
buscar auxilio de um profissional da saúde ou em bancos de leite.

RACHADURAS

Rachaduras podem ser causadas pela “pega” errada do bebe no peito, o neném deve abocanhar não 
apenas o bico, mas toda a aréola ou a maior parte dela. O ideal é que a boquinha esteja bem aberta 
e a língua fique por baixo do bico com os lábios voltados para fora, como a boca de um peixinho. A 
cabeça não deve ficar de lado nem com o pescoço esticado.
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HOMEOPATIA MAGNA MATER 
PRODUTOS NATURAIS LTDA.

CNPJ 65.186.793/0001-20

Farmacêutica Responsável: 
Vitória Schembri CRF 067723-FHB

Autorização MS: 0.17804.01
Alvará Vigilância Sanitária: 019483

Rua Montes Claros, 509 
Belo Horizonte, MG

CEP 30310 370

(31) 3287 9218 WhatsApp (31) 997 950 441
atendimento@magnamater.com.br

www.magnamater.com.br


