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Rose FOAM

LIMPEZA

Espuma suave e luxuosa para higiene das mãos, com fragrância de rosas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Espuma Luxuosa, com fragrância de rosas para uso geral. Contém condicionadores de pele para melhorar a
hidratação e prevenir ressecamentos. Refresh™ Rose FOAM possui o certificado Green Seal™.

INDICAÇÕES:
Para uso geral em qualquer lugar de trabalho ou
instalações públicas

MODO DE APLICAÇÃO:
Aplicar uma dose de espuma diretamente sobre
as mãos molhadas ou secas (como preferir).
Espalhar bem sobre as mãos, enxaguar com água corrente
e secar bem.

ESPUMA

Refresh™

Características Benefícios

 

Formulação avançada  

Fragrância agradável  

Formulação livre de sabão com o pH amigável à pele  

Contém condicionador de pele
 
 

O melhor custo em uso
 

Higiênico
 
 

Sem desperdícios
 

Certi�cação “Ecolabel” • Oferece aos clientes a garantia de que os produtos cumprem as normas mais
 rigorosas de liderança ambiental.

• Agradável fragrância de rosas que deixa na pele uma sensação de frescor.

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

• Contém agentes condicionadores para melhorar a hidratação da pele e evitar o
 ressecamento, proporcionando uma rica sensação de suavidade após o 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.
• As recargas são seladas por ultrassom durante o processo de fabricação para proteger o produto. 
 As suas bombas exclusivas e patenteadas, foram desenhadas de modo a evitar a entrada de ar na 
 recarga durante o seu uso normal, minimizando assim o risco de contaminação externa.

• Não havendo a entrada de ar através da bomba, os refis contraem-se durante o 
 uso habitual, oferecendo assim um aproveitamento máximo do produto.

Espuma instantânea • A espuma espalha-se de forma imediata nas mãos, reduzindo assim o tempo
 necessário em cada lavagem.

Rápido enxague • A espuma enxagua-se facilmente e não deixa resíduos nas mãos ou no lavatório.

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.

Produto biodegradável com surfactantes suaves,
de acordo com as orientações da OCDE (Organização
de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico)

• Não polui o meio ambiente.

• A sua fórmula enriquecida de alta qualidade proporciona uma sensação de pele
 suave como seda após a lavagem das mãos.
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INGREDIENTS 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE 
GLYCOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-
1,3-DIOL, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA-
ZOLINONE, RED 40 (CI160035), BLUE 1 (CI 42090)

SC Johnson Distribuição Ltda.
Av. Marginal Ribeirão dos Cristais, 200 - Galpão 1 - Bloco
1300 Jordanésia - CEP 07750-972 - Cajamar - SP - Brasil
Telefone: (11) 2149-1385 - FAX: (11) 3896-6123
debstoko@scj.com

Deb-STOKO Europe GmbH
47805 Krefeld Alemenha
Email: customer.service@debgroup.com
www.stoko.debgroup.com/br

PRAZO DE VALIDADE:
Este produto tem uma validade superior a 30 meses a 
partir da data de fabricação.

CONFORMIDADE REGULAMENTAR:
Refresh™ Rose FOAM é um produto cosmético registrado e
aprovado pela ANVISA.

MANIPULAÇÃO:
Evite o contato com os olhos. Em caso de possível 
contato, lavar de imediato com água abundante (ao menos 
durante 10 minutos) e consultar um médico.

PRODUTO TESTADO

FORMATOS DISPONÍVEIS

Código Formato Un. / Caixa

CLR1L Refil 1 L 6

CLR12LTF Refil 1.2 L (Automático) 3

Testado dermatologicamente
Os resultados do Teste de irritação com adesivos de 
48 horas foram validados por um dermatologista e 
demonstraram que o produto é “NÃO IRRITANTE”.

Aprovação toxicológica
Formulação avaliada por um toxicólogo e declarada 
segura para o seu uso.

Acreditação “Ecolabel”

Redução no consumo de água

O produto atende as rigorosas exigências do rótulo 
ecológico da UE, marca o�cial europeia para os produtos 
mais sustentáveis. Os produtos com rótulo ecológico têm 
uma maior biodegradabilidade e um menor nível de 
toxicidade para o ecosistema aquático.

Testes independentes demostraram que lavar as mãos com um 
sabonete em espuma em vez de um sabonete líquido, pode 
reduzir o consumo médio de água até 46%.*

*Conclusão do informe: ”Como uma simple modi�cação no banheiro pode 
reduzir signi�cativamente o consumo de água e as despesas associadas”. 
Durrant and McKay, 2011


