Informativo de Produto

Solopol® [SOLOPOL®]
Limpeza da pele
Pasta para limpeza pesada das mãos, sem solvente
Descrição
Solopol® é um produto para limpeza das mãos livre de
solvente e levemente ácido. Promove uma poderosa ação
de limpeza aliada a uma excelente compatibilidade cutânea.
Áreas de Aplicação
Sujeiras intensas como óleos, fuligem, graxa e poeiras.
Instruções de Uso
• Não umedecer as mãos sujas.
• Aplicar 2ml de Solopol® em toda a superfície das mãos.
• Quando a sujeira começar a se soltar, acrescentar um
pouco de água e continuar esfregando.

• Enxaguar com bastante água até remover
totalmente a sujeira e o produto.
• Secar bem as mãos.
Descrição do Produto
Pasta viscosa, bege-clara,
perfumada. Contém o
limpador patenteado
ASTOPON® (farinha refinada
de casca de nozes) e o
componente de cuidado da
pele baseado em ingredientes
naturais. Contém Aloe vera.

Características e Benefícios
Características

Benefícios

Contém Aloe vera

• Extrato da planta com propriedades regenerativas
excelentes, otimizando a compatibilidade cutânea

Contém componente de cuidado da pele
baseado em ingredientes naturais

• Deixa uma sensação agradável durante e após a lavagem da pele

Contém o protetor cutâneo EUCORNOL

• Previne a ocorrência de irritações cutâneas

Contém o agente limpador patenteado
ASTOPON® (farinha refinada de casca
de nozes)

• Aumenta a eficácia do sistema de limpeza, removendo a sujeira
mais pesada
• Não entope os encanamentos
• 100% biodegradável - não interfere no tratamento de águas residuais
• Matéria-prima renovável
• Através do tratamento do agente abrasivo impede-se a ocorrência de
alergias, inclusive alergias a nozes.

Não contém sabão

• Ajuda a interromper o inchaço da pele, situação que costuma ocorrer
devido ao uso regular de sabonete ou sabão

pH ligeiramente ácido

• Ajuda a preservar o manto ácido natural, cuja função inclui a proteção
da pele de infecções causadas por bactérias e fungos

Contém surfactantes facilmente
biodegradáveis

• Não polui o meio ambiente

Não interfere nos processos de
vulcanização da borracha¹ ou de
pintura de superfícies²

• Pode ser usada em uma vasta gama de processos produtivos

®

¹ Resultado do ensaio realizado pelo Instituto Alemão para a Tecnologia de Borrachas, Hannover, Alemanha.
² Resultados do ensaio realizado por fabricantes alemães de automóveis.
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Composição Qualitativa

Dados Ecológicos

Frasco Flexível de 2.000 ml:
AQUA/WATER, JUGLANS REGIA SHELL POWDER,
LAURETH-6, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED
CASTOR OIL, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE,
SODIUM CHLORIDE, C12-13 ALKYL LACTATE, OLEIC
ACID, TITANIUM DIOXIDE, ALOE BARBADENSIS
EXTRACT, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM, BENZOIC
ACID, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, PARFUM.

Os ingredientes e embalagem de Solopol® são favoráveis
ao meio ambiente, portanto possui o selo ecológico
Ecolabel.Os surfactantes usados em conformidade com
os critérios de biodegradabilidade (Regulamento CE
648/2004 relativo aos detergentes).

Bisnaga de 250 ml:
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA SHELL POWDER
(ASTOPON®), LAURETH-6, SODIUM LAURETH SULFATE,
SULFATED CASTOR OIL (EUCORNOL®), DISODIUM
LAURETH SULFOSUCCINATE, SODIUM CHLORIDE,
SORBITAN SESQUICAPRYLATE, OLEIC ACID, TITANIUM
DIOXIDE, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, CELLULOSE
GUM, XANTHAN GUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE).
Os ingredientes utilizados nos produtos cumprem com as normas da
INCI - International Nomenclature Cosmetic Ingredients
(Nomenclatura Internacional de Ingredientes para Cosméticos).

Testes de Compatibilidade Cutânea
Solopol® comprovou possuir boas propriedades de
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
Solopol® é um produto cosmético registrado e aprovado
pela ANVISA.
Dados de Segurança
Uma Folha de Dados de Segurança contendo adicionais
informações sobre o produto pode ser obtida mediante
download no site www.stoko.debgroup.com/br.

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 Européia)
≤100 unidades formadoras de colônia/g do 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, Solopol® mantém suas propriedades
inalteradas por 30 meses, no mínimo. Validade após a
abertura: ver indicações na embalagem.
Primeiros Socorros
Caso o Solopol® entre acidentalmente em contato com
os olhos, lavá-Ios repetidamente com água morna
(chuveiro lava-olhos, garrafa lava-olhos). Ao persistir
alguma sensação de ardor, consultar um médico.
Tipos de Embalagem
250 ml - bisnaga
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

