Informações Técnicas

HIGI BEBÊ LAVA ROUPAS
HIGI BEBÊ é o primeiro produto especialmente
criado para lavar roupas de bebê e recémnascidos (0-2 anos).

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Lava com segurança as roupas do bebê,
deixando-as
macia
e
suavemente
perfumadas;
 Fabricado a partir de extrato naturais a
base de coco e aloe vera, contém ácido
lático que ajuda a neutralizar as agressões
alcalinas e a regular a acidez;
 Não utiliza corantes e o pH é neutro. Por
isso, roupas lavadas com o HIGI BEBÊ
ajudam a diminuir os ricos de alergia e
irritações na pele sensível do bebê;
 Produto concentrado e com alto rendimento
(300 ml lavam aproximadamente 17 kg ou
60 peças de roupas).
 Indicado para todos os tipos de tecidos;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Diretamente sobre a roupa: Molhe bem a
roupa, coloque 5 ml (1 colher de sopa) de HIGI
BEBÊ e esfregue até fazer espuma. Enxágue e
se necessário repita a operação.
Bacia: Dilua o HIGI BEBÊ na água na porção
de 5 ml para cada peça de roupa.
Máquina de lavar: 20 ml (4 colheres de sopa)
para cada quilo de roupa.
Importante: O molho é necessário para a
remoção de manchas. Enxague com bastante
água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

o Centro de Intoxicações ou o médico levando
o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem
vazia para outros fins. Lavar os objetos e
utensílios utilizados como medida antes de
reutilizá-los.
Telefone
de
emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Água: pode faltar.
Não desperdice.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechada após o
uso.

COMPOSIÇÃO
Lauril éter sulfato de sódio, sequestrante,
coadjuvantes, tensoativo aniônico, aditivos,
aloe vera, hidrotopo, umectante, espessantes,
opacificante, neutralizantes, agente de controle
de pH, conservante, fragrância e veículo.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
300 ml e 500 ml.

REGISTRO
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO
ANVISA, Nº 25351.698196/2014-13.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831

pH (tal qual): 6,0 – 8,0
Aparência: Líquido
Cor: Branco
Odor: Perfumado

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração,
contato com os olhos. Evite o contato
prolongado com a pele. Depois de utilizar este
produto, lave e seque as mãos. Em caso de
contato com os olhos, lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão,
não provoque vômito e consulte imediatamente
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