Informações Técnicas

START SHAMPOO BRANQUEADOR
START
SHAMPOO
BRANQUEADOR
higieniza e auxilia no embelezamento dos
pelos dos animais. É indicado para bovinos de
pelagem clara.

VANTEGENS E BENEFÍCIOS

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto em sua embalagem
original, ao abrigo da luz e bem fechada após
o uso. Não agitar em excesso. Não reutilize a
embalagem vazia para outros fins.

❖
❖

Shampoo de alta performance;
Possui ação clareadora e hidratante dos
pelos;
❖ Ressalta cores brancas e reduz manchas
amareladas.

PRECAUÇÕES

Molhe o animal completamente com água.
Aplique o Start Shampoo Branqueador em
quantidade suficiente para fazer espuma,
massageando bem os pelos. Cuide para não
aplicar o produto diretamente nos olhos do
animal. Deixe a espuma agir por 5 minutos.
Enxague com água e repita a operação se
achar necessário. Seque com toalha ou
secador e escove a pelagem.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato com os olhos e contato com a pele.
Primeiros socorros: Em caso de contato com
os olhos e pele, lave imediatamente com água
em abundância. Se a irritação persistir
consulte um médico, levando a embalagem ou
o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não
provoque vômito e consulte imediatamente o
Centro de Intoxicações (CETOX 0800 0148
110) ou o médico levando o rótulo do produto.
Em caso de inalação ou aspiração remova a
pessoa para local arejado e se houver sinais
de intoxicação chame socorro médico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

PRAZO DE VALIDADE

MODO DE USAR

Aspecto: Líquido Viscoso.
Cor: Azul.
Odor: Característico.
pH (tal qual): 6,0 – 7,0
Densidade (g/mL): 0,9 – 1,1

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
5L e 20L.

COMPOSIÇÃO

REGISTRO

Lauril
Etér
Sulfato
de
Sódio,
Cocoamidopropilbetaína, Amida 90, Ácido
Cítrico, Branqueador, Estabilizante, Água
purificada.

Produto Isento de Registro. Cadastrado no
Ministério da Agricultura sob o Nº 2592014/MG.
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Sebastião Pedro de Barros CRMV-MG 1225
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