
Soft Care Natural
Lírio Branco com Maracujá

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (puro)

Líquido Viscoso
Amarelo claro
5,0 a 7,0

Sabonete líquido perfumado para lavagem das mãos

Propriedades 
Soft Care Natural é um sabonete líquido a base de tensoativos sintéticos, umectante e 
perfume. Proporciona rica espuma, ao mesmo tempo que age na umectação da pele.

Prático
Soft Care Natural é dosado através da exclusiva Saboneteira Soft Care Line, que 
proporciona maior praticidade no manuseio.

Fragrância inovadora
Soft Care Natural possui suave fragrância de “lírio branco com maracujá”, que se 
mantém mesmo após o enxágüe das mãos.

Seguro
Soft Care Natural é embalado em re�s exclusivos que impedem o contato do usuário 
diretamente com o produto não utilizado, diminuindo o risco de contaminação.

Econômico
Soft Care Natural é econômico, pois uma pequena quantidade proporciona e�ciente 
lavagem da mãos.

Informações técnicas

Composição

Lauril Éter Sulfato de Sódio, Lauramida Etoxilada, Dodecilbenzenossulfonato de Sódio, 
Glicerina, Ácido Cítrico, Cloreto de Sódio, 2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-diol, Corantes CI 
16255 e 19140, Perfume e Água.

Utilização

Soft Care Natural é um sabonete líquido neutro para as mãos.

Modo de usar
 
Umedecer as mãos, aplicar o produto puro através do sistema dosador e friccionar bem. Enxaguar até remoção completa. Basta uma 
pequena quantidade de Soft Care Natural para a limpeza completa das mãos.

Embalagem

Caixa com 6 refís de 800 ml.

Precauções de uso

Manter fora do alcance das crianças.
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde 
mais próximo. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 
ou 0800 77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 
Devem ser evitadas temperaturas extremas.

Res. ANVS nº 343/05
nº Aut. MS = 2.03414-7
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