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LIMPEZA ANTIBACTERIANA

Espuma antibacteriana com fragrância agradável 
para higiene das mãos.

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

2 em 1: Limpeza das mãos com efeito bactericida • Combinação entre redução de tempo e custos

Formulação livre de sabão com o pH
amigável à pele

• Ajuda a manter o manto protetor ácido natural, cuja função inclui a proteção 
da pele contra infecções bacterianas e fúngicas 

Contém micro-hidratação • Ajuda a pele a se sentir lisa e firme após o uso 

Redução no consumo de água • A espuma instantânea reduz o tempo de lavagem, poupando até 45% no 
consumo de água em comparação com os sabonetes líquidos convencionais 

O melhor custo em uso •  Altamente econômico, apenas uma dose é necessária para proporcionar uma limpeza eficaz das mãos;
•  Média de 1 acionamento por lavagem, permitindo aproximadamente 1.667 lavagens (1L) e 1.714 (1.2L);
•  Fornece mais de 30% de lavagens em comparação com sabão líquido convencional 

Espuma suave de alta qualidade • Maravilhosa sensação de pele "sedosa" ao lavar
• Incentiva a higienização das mãos 

Conveniente, rápido e fácil • Com a espuma instantânea o produto se espalha mais rapidamente e de forma 
mais eficaz, reduzindo o tempo necessário para gerar a espuma
• A espuma enxagua-se facilmente e não deixa resíduos nas mãos ou no lavatório 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

Espuma antibacteriana para lavagem das mãos, com fragrância e Triclosan, 
para limpar a pele e eliminar as bactérias.

ONDE USAR ONDE USAR

umedecida

procure ajuda médica.

FORMATO: ESPUMA
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Código Tamanho Quantidade por caixa

Cartucho de 1 litro 6

Cartucho de 1,2 litro tf ultra

ANT1L

ANT120TF 3

CONFORMIDADE REGULAMENTAR
Refresh™AntiBac FOAM é um produto cosmético 

GARANTIA DE QUALIDADE
Os produtos Deb são fabricados em instalações que 
obedecem às exigências atuais de boas práticas de 
fabricação (GMPc) e / ou às BPFs Cosméticas.

Toda a matéria-prima utilizada para produção passa por 
um processo de controle de qualidade completo antes 
de ser utilizada para a fabricação de produtos de alta 
qualidade da Deb.

Todos os produtos acabados estão sujeitos a testes de 
qualidade intensivos antes de serem enviados para 
nossos clientes.

fabricação.

Testes independentes demostraram que lavar as mãos com 

banheiro pode reduzir signicativamente o consumo de água e 

FDA para Produtos Antissépticos. Apresenta uma forte ação 
contra uma variedade de bactérias Gram-positivas e Gram-

segundos.

Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações de acordo com o progresso 

uma inspeção criteriosa e detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do 
produto aqui descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 

exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas por outras empresas não 
representa uma recomendação nem implica que produtos similares não possam ser 
utilizados.


