
Good Sense 30 Dias O2c

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
Peso

Sachet
Amarelado
81,0 a 89,0

Odorizante – Green Apple

Agradável Fragrância
Good Sense 30 dias é um odorizador formulado para perfumar constantemente o 
ambiente. Sua fragrância de maçã verde com toques cítricos proporciona sensação de 
bem estar e de frescor.

Fórmula Exclusiva
Sua fórmula exclusiva permite odorização constante durante 30 dias.

Praticidade
Seu design inovador permite praticidade na instalação e utilização, além de não interferir 
na decoração do ambiente.

Aplicação
Ideal para banheiros, lavabos e salas de convivência em geral.

Informações técnicas

Composição

Parfum, Cellulose.

Utilização

Good Sense 30 dias é um odorizante com fórmula exclusiva em sachet que perfuma suave 
e constantemente o ambiente por cerca de 30 dias. Sua fragrância de maçã verde com 
toques cítricos proporciona sensação de bem estar e de um ambiente sempre fresco, sendo 
ideal para banheiros, lavabos e salas de convivência.

Modo de usar
 
Instruções para troca de re�l:
1.Remova o re�l usado/ 2.Rasgue o envelope e retire um re�l./ 3.Coloque o re�l no dispenser Good Sense 30 dias /4. Lave as mãos após 
manusear os re�s.
Instruções para instalação do suporte:
1.Escolha um local de máxima circulação de ar que não seja muito próximo a janelas./2.Limpe a superfície com um pano umedecido com 
álcool antes de fazer a instalação, aguardando sua completa secagem./3.Retire a película protetora do adesivo dupla face (no verso do 
suporte.)/4.Pressione o suporte �rmemente no lugar.

Embalagem

Re�l: Caixa de papelão com 6 sachets com 2 re�s cada.
Dispenser: Caixa de papelão com 6 dispensers.

Precauções de uso

Manter fora do alcance das crianças
PERIGO: PODE CAUSAR IRRITAÇÃO À PELE. COMBUSTÍVEL.
Evitar o contato com os olhos e o contato prolongado com a pele. Utilizar luvas de borracha, caso isto ocorra. Lavar as mãos após manusear 
o produto. Contém fragrância. COMBUSTÍVEL. Manter longe de calor, faíscas e chamas.

Primeiro socorros

Olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se a irritação persistir, procurar cuidados médicos. Pele: Em caso 
de contato, lavar com água e sabão. Remover as roupas e sapatos contaminados. Em caso de sintomas, procurar cuidados médicos. Se 
necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-7713 733.
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