Deb® Pure RESTORE
Ficha de Informação do Produto
Descrição: Creme suave, não gorduroso, isento de
perfume e de corantes. Ideal para usar após a jornada de
trabalho e ajuda a manter a pele saudável e evita o
ressecamento.
Utilização: Usar após cada período de trabalho para hidratar
a pele, enquanto os óleos naturais são reabastecidos.
Adequado para uso em pele seca, irritada, gretada ou
normal.
Modo de aplicação: Aplique uma dose no dorso das mãos e
esfregue dorso com dorso, palma com palma e entre os
dedos. Certifique‐se de qua as mão estejam limpas antes de
cada aplicação.

Características

Benefícios

Sem perfume e sem
corantes

Reduz a possibilidade de alergias e de irritações na pele.

Não‐ contamina os
alimentos

Adequado para uso em qualquer ambiente, inclusive em entornos onde
se manipulam alimentos.

Fórmula não
gordurosa

É de rápida absorção incentivando assim, o seu uso apropriado, sem
afetar o manuseamento com ferramentas de mão.

Contém glicerina,
alantoína e
manteiga de karité

Excelente combinação de emolientes e ingredientes acondicionadores
que ajudam a promover uma boa condição da pele.

Fornece uma ação
corretiva

Incentiva a restauração natural da pele levemente agredida.

Propriedades anti‐
irritantes

Ajuda a prevenir irritações na pele por parte de substâncias
moderadamente agressivas.

Protege e hidrata a
pele

Retem a humidade natural da pele, ajudando assim a manter‐se saudável.

Isento de silicone

Adequado para uso em oficinas e para áreas de pintura.

Compatível de usar
sob luvas

Pode ser utilizado quando se usam luvas de látex ou nitrilo, ajudando a
manter a pele em boas condições.

Deb® Pure RESTORE
Dados técnicos
Ingredientes: AQUA, DICAPRYLYL ETHER, CETEARYL
ALCOHOL, ACRYLATES COPOLYMER, GLYCERIN,
PHENOXYETHANOL, CETEARETH‐20,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA BUTTER),
DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM HYDROXIDE,
TITANIUM DIOXIDE, ALLANTOIN, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE

Manipulação: Evitar o contato com os olhos. Em caso de
possível contato, lave imediatamente com abundante
água (durante 10 minutos) e consulte o médico.
Prazo de validade: Este produto tem uma validade
superior a 30 meses a partir da data de fabricação.
Conformidade Regulamentar: Este produto cumpre
com o Regulamento EC Nº 1223/2009 sobre Produtos
Cosméticos.

Ficha de Segurança disponível na Web: www.debgroup.com/msds

Produto Testado
Tipo de Testes

Comentários

Dermatologicamente
Testado

Os resultados do Teste de irritação com adesivos durante 48 hr, foram validados por
um dermatologista e demonstram que o produto não é “irritante”

Aprovação Toxicológica

Formulação avaliada por um toxicologista e declarada segura para uso.

Teste de “Não‐
Contaminação”

Este produto foi testado de acordo com a Sensory Analysis – Methodology ‐
Triangle Test BS EN ISO 4120:2007. Demonstrado não ter possibilidades de
contaminar.

Teste de compatibilidade
com luvas

As propriedades físicas foram determinadas mediante testes baseados na EN 455 –
2:2009. Foi demonstrado que este produto não tem qualquer efeito nocivo usado
sob as luvas de látex e de nitrilo.

Formatos disponíveis
Código de stock

Formato

Uds/ caixa

RES150ML

Bisnagas de 150ml

12

RES1L

Recargas de 1 litro

6
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