Informações Técnicas

ONLY SABONETE ESPUMA PÊSSEGO
ONLY SABONETE ESPUMA PÊSSEGO foi
especialmente elaborado para proporcionar uma
limpeza eficaz e maciez às mãos. Remove
delicadamente o excesso de oleosidade,
deixando um suave perfume.

Methylchloroisothiazolinone;
Methylisothiazolinone; Glycerin; Hydrolyzed
Collagen; Parfum; Hexyl Cinnamal; Citric Acid;
CI 15510; CI 14720.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
VANTAGENS E BENEFÍCIOS
❖ Limpa suavemente a sua pele sem agredir
o seu equilíbrio, hidratando e preservando
a sua maciez;
❖ Indicado para todos os tipos de peles, pois
remove delicadamente o excesso de
oleosidade deixando um perfume suave;
❖ Pode
ser
utilizado
em
indústrias,
shoppings,
restaurantes,
escolas,
escritórios, comércios e locais públicos em
geral;
❖ Indicado para uso em saboneteiras que
geram espuma;
❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR
Coloque o produto em uma saboneteira
espuma. Umedeça as mãos com água, acione
a saboneteira e esfregue suavemente as mãos
com o produto. Enxágue e em seguida, seque
com a toalha ou papel absorvente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo de luz e bem fechado após o
uso. Não reutilize a embalagem vazia para
outros fins.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Em caso de contato com os olhos,
lave-os com água em abundância. Em caso de
ingestão não provoque vômitos e procure um
Serviço de Saúde mais próximo, levando o
rótulo ou a embalagem do produto. Em caso de
sensibilidade suspenda o uso. Uso externo.

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

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L.

REGISTROS

Aspecto: Líquido
Cor: Laranja
Odor: Característico
pH (tal qual): 6,0 – 8,5

Autorização de Funcionamento nº 2.03679-3
Nº de Processo: 25351.627745/2017-19

COMPOSIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aqua; Sodium C10-16 Pareth-2 Sulfate; C12-13
Pareth-2; Sodium Sulfate; Sodium Chloride;
Disodium
EDTA;
Cocamide
Dea;
Cocamidopropyl
Betaine;
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