Deb® Crème WASH
Ficha de informação do produto
Descrição: Gel cremoso para o corpo e cabelo com uma
agradável fragrância.
Utilização: Indicado para ambientes de trabalho e também
para o setor público e de lazer.
Modo de aplicação: Molhar o corpo e o cabelo com água
limpa e aplicar a quantidade necessária. Enxáguar bem e
secar.

Características

Benefícios

Fragrância agradável
unissex

Adequado para usar em áreas de duche tanto masculinas como femininas.

Luxuoso

Gel cremoso de alta qualidade que produz uma rica e luxuosa espuma.

Cuidado

Contém polyquaternium-7, deixando o cabelo e a pele suaves após cada
utilização.

Limpeza suave

Contém uma combinação de agentes de limpeza suaves, para estimular o uso
frequente e ajudar a manter o corpo e o cabelo limpo e fresco.

Totalmente solúvel em
água e de fácil enxágue

Loção de fácil enxágue. Não deixa resíduos de sabão na pele nem na área de
duche.

Económico

Apenas é necessária uma pequena quantidade para uma lavagem eficaz do
corpo e cabelo.

Higiénico

Durante o processo de fabricação, as recargas são seladas por ultra-som para
proteger o produto. A exclusividade destas bombas patenteadas, é que estão
desenhadas de modo a impedir a entrada de ar na recarga, durante o uso
normal, e minimizando assim, o risco de contaminação externa.

Sem desperdícios

Devido à inexistente entrada de ar através da bomba, as recargas
contraem-se, oferecendo assim, uma máxima eliminação do produto.

Deb® Crème WASH
Composição e Informação Técnica:
Ingredientes: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE,
COCOAMIDE
DEA,
DISODIUM
LAURETH
SULFOSUCCINATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE,
COCAMIDOPROPYLAMINE OXIDE, SODIUM CHLORIDE,
ACRYLATES/C10-30 ACRYLATES CROSSPOLYMER,
PARFUM,
PHENOXYETHANOL,
METHYPARABEN,
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN,
ISOBUTYLPARABEN, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM
HYDROXIDE, DIMETHYL OXAZOLIDINE, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE, POLYQUATERNIUM-7.

Manipulação: Evitar o contato com os olhos. Em
caso de possível contato, lave imediatamente com
abundante água ( durante 10 minutos) e consulte um
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 Regulamaneto CE No 1223/2009 de Produtos
Cosméticos.

Ficha de segurança disponível na web: www.debgroup.com/msds

Produto testado
Tipo de testes

Comentário

Dermatologicamente
Testado

Os resultados ao Teste de irritação com adesivos de 48hr foram validados por um
dermatologista e demonstram que o produto é “NÃO IRRITANTE”.

Aprovação toxicológica

Formulação avaliada por um toxicologista e declarada segura para uso.

Teste in vitro de irritação
ocular

Os resultados demonstram que o produto não irrita os olhos.

Formatos disponíveis
Referência

Formato

Uds/Caixa

CMW1L

Recarga de 1 L

6

CMW2LT

Recarga de 2 L

4
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