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Informativo de Produto

Estesol® hair&body [STOKO® HAIR & BODY]

Gel de banho 2 em 1 com condicionador para a limpeza conjunta de cabelo e corpo.

  
  
Limpeza da pele

Descrição

Estesol® hair&body é um gel de banho isento de sabão e que 
garante uma limpeza suave, não agredindo a pele. Através da 
adição de detergentes especialmente bem dosados, como 
por exemplo tensoativos de açúcar, consegue-se otimizar a 
tolerância cutânea.

Áreas de Aplicação

Para a limpeza de sujidades do corpo e dos cabelos.

Instruções de Uso

• Aplicar Estesol® hair&body sobre a pele/cabelo umedecido. 
• Enxaguar com água abundante. 
• Secar cuidadosamente.

Características e Benefícios      

Características Benefícios

Contém condicionador • Sensação agradável na pele depois da limpeza
• Os cabelos penteiam com facilidade

Isento de sabão • Evita a sensação de maceração da pele que ocorre após algum tempo 
de uso regular de sabão

Perfume unissex agradável • Excelente aceitação pelos usuários

Adaptado ao pH da pele • Mantém o manto ácido natural da pele que tem a função, entre outras, 
de proteger a pele contra infecções por bactérias ou fungos

Matérias-primas de alta qualidade • Boa tolerância cutânea

Excelente biodegradabilidade de 
tensoativos • Baixo impacto sobre águas residuais ou sobre o meio ambiente



Composição Qualitativa

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, LAURYL POLYGLUCOSE, 
SODIUMCHLORIDE, LAURETH-2, SODIUM BENZOATE, 
CITRIC ACID, POLYQUATERNIUM-22, CI 42045*, CI13015*, 
CI 61570*, PARFUM.

Os ingredientes utilizados nos produtos cumprem com as normas da INCI 
- International Nomenclature Cosmetic Ingredients (Nomenclatura 
Internacional de Ingredientes para Cosméticos).  * CI = índice de cores

Testes de Compatibilidade Cutânea

Estesol® hair&body comprovou possuir excelente 
compatibilidade cutânea em testes experimentais com 
seres humanos, bem como na utilização prática do dia a-dia. 
Um laudo técnico sobre a compatibilidade cutânea do 
produto, elaborado por especialistas do Departamento de 
Dermatologia da Clínica de Krefeld, Alemanha, encontra-se 
disponível e poderá ser solicitado ao representante Deb 
STOKO® local.

Bases Legais

Estesol® hair&body é um produto cosmético registrado e 
aprovado pela  ANVISA.

Dados de Segurança

Uma Folha de Dados de Segurança contendo adicionais 
informações sobre o produto está disponível mediante  
solicitação. Pode ser obtida mediante download no site 
www.stoko.debgroup.com/br

Dados Ecológicos

Os tensoativos aniônicos presentes no Estesol® hair&body 
apresentam índice de biodegradabilidade superior a 90% 
(método OECD). Para os valores de COD e BOD5 consultar 
a Folha de Dados de Segurança.

Garantia de Qualidade

Todos os produtos da linha Deb STOKO® atendem aos 
padrões de pureza bacteriana aplicáveis aos produtos não 
estéreis (conforme definido pela Farmacopéia Europeia)

≤100 Unidades Formadoras de Colônia (UFC)/g de 
produto

Os respectivos testes de verificação são parte integrante 
dos procedimentos de garantia da qualidade dos produtos 
Deb STOKO® Professional Skin Care. 

Prazo de Validade

Armazenado em recipiente fechado, à temperatura 
ambiente, Estesol® hair&body mantém suas propriedades 
inalteradas por 30 meses, no mínimo. Validade após a 
abertura: ver indicações na embalagem.

Tipos de Embalagem

250ml - frasco 
2.000 ml - frasco flexível (refil)*

* para uso com os dosadores do sistema Deb STOKO VARIO®. Por motivo 
de proteção de marca registrada, somente frascos flexíveis do Programa 
Deb STOKO® deverão ser utilizados nesses dosadores.
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Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais 
baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. Isto, no 
entanto, não implica responsabilidade civil ou legal de nossa parte, 
inclusive no que tange à existência de direitos de propriedades 
intelectuais de terceiros, especialmente direitos de patente. Em 
especial, não há intenção nem implicação de quaisquer garantias, 
expressas ou implícitas, inclusive das propriedades do produto no 
sentido legal. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações 
de acordo com o progresso ou avanços tecnológicos posteriores. O 
cliente não está desobrigado a conduzir uma inspeção criteriosa e 
detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do produto aqui 
descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a 
responsabilidade exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas 
por outras empresas não representa uma recomendação nem implica 
que produtos similares não possam ser utilizados.
® marca registrada da Deb Group Ldt. ou uma de suas subsidiárias
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