Informações Técnicas

ONLY REPELL REPELENTES DE INSETOS
O ONLY REPELL REPELENTE DE INSETOS
é altamente efetivo contra vários insetos como
mosquitos e pernilongos.

PRAZO DE VALIDADE
3 anos a partir da data de fabricação.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
Fórmula dermatologicamente testada;
Livre de óleos;
Seca rápido;
Contém vitamina E que ajuda a hidratar a
pele;
❖ Pode ser usado durante o dia e noite,
principalmente em atividades ao ar livre.
❖
❖
❖
❖

MODO DE USO
Uso externo. Agite bem antes de usar. Aplique
o ONLY REPELL REPELENTE DE INSETOS
nas partes expostas do corpo e se necessário,
espalhe uniformemente com as mãos. Proteja
os olhos durante a aplicação. Reaplique após 4
horas, ou após o contato com água ou
transpiração excessiva.
Importante: Evite inalar o produto. Evite aplicar
em excesso. Para aplicar no rosto: aplique
primeiramente o produto nas mãos e a seguir
lave o rosto. Não aplique nas regiões dos
olhos, boca e mucosas. Lave as mãos com
água e sabão após o uso.
ATENÇÃO: O USO DE REPELENTES NÃO
DISPENSA NEM SUBSTITUI AS DEMAIS
MEDIDAS DE COMBATE ÀS DOENÇAS
TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS!

COMPOSIÇÃO
Alcohol, Diethyl Toluamide, Glycerin, Cetearyl
Isononanoate, VP/VA Copolymer, Parfum,
Tocopheryl
Acetate,
Butate,
Propane,
Isobutane, Coumarin, d-Limonene, Butylphenyl
Methylpropional, Hidroxycitronellal, Linalcool.
Ingrediente Ativo: Diethyl Toluamide – 10,85%

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇA E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado com os olhos. Em caso de contato
com os olhos, lave imediatamente com água
corrente em abundância. CUIDADO: Perigoso
se ingerido. Em caso de intoxicação ou reações
adversas, suspenda o uso e procure o Centro
de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando
a embalagem ou o rótulo do produto. Não
aplicar em crianças menores de 12 anos de
idade. A aplicação deste produto em crianças
deve ser supervisionada por um adulto que
deve colocar o produto em suas mãos e em
seguida aplicar na criança. Evite aplicar o
repelente na palma da mão da criança. Para
usar durante a gravidez e amamentação
consulte o médico. Não utilize se a pele estiver
irritada ou lesionada. Aplique nas áreas
expostas somente quando necessário. Não
reutilize a embalagem vazia. INFLAMÁVEL!
Conteúdo sob pressão. Não pulverizar perto do
fogo. Não perfurar, nem incinerar mesmo
depois de usado. Não expor ao sol nem a
temperaturas superiores a 50ºC. DISQUE
INTOXICAÇÃO: 0800 722 6001.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
150mL/100g.

REGISTRO
PROCESSO Nº: 25351.429622/2019-85
REGISTRO MS: 2.8965.0008

FABRICADO POR
AEROFLEX INDÚSTRIA DE AEROSOL LTDA
www.aeroflex.ind.br

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Usar em ambientes ventilados. Guardar em
ambiente fresco e ventilado. Mantenha o
produto em sua embalagem original.

DISTRIBUÍDO POR:
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
FONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

