
 1/2

Refresh™ Energie FOAM 
Espuma suave e luxuosa para a lavagem das mãos com aroma ‘energizante‘

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Luxuosa espuma enriquecida para a lavagem das mãos com aroma 
energizante de citrinos e especiarias. Contém emolientes que ajudam 
prevenir o ressecamento da pele. 

INDICAÇÕES 
Áreas de lavabos em escritórios e instalações públicas.  

MODO DE APLICAÇÃO 
• Aplicar uma dose sobre as mãos molhadas ou secas
• Espalhar bem sobre as mãos e enxaguar com água corrente
• Secar completamente

FORMATO: ESPUMA

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Fragrância ‘energizante‘ com óleos 
essenciais naturais   

O perfume foi concebido para incutir uma sensação de ‘ânimo’ e ‘energia’ utilizando uma fragrância 
oriental fresca com notas de saída de tangerina, ylang ylang e cardamomo com o apoio de nuances 
florais de lírio e íris numa base de baunilha e sândalo.

Luxuosa espuma suave como a seda   Proporciona uma experiência luxuosa de lavagem das mãos e deixa a pele fresca após o uso.

Formulação sem detergentes com um 
valor de pH que respeita a pele   

Formulado para manter o manto ácido da pele; uma camada da superfície da pele que colabora 
para ajudar a manter o equilíbrio da flora natural.

Contém Glicerina, Panthenol e 
emolientes

Emolientes cutâneos que ajudam a prevenir o ressecamento proporcionando uma sensação de 
suavidade na pele após o uso.

Poupança de água e energia   O formato em espuma pode poupar até 45% do consumo de água e dos custos associados de 
energia em comparação com os sabonetes líquidos. 

Muito económico   Apenas é necessária uma dose para uma limpeza eficaz das mãos, oferece até 43% mais de lavagens 
das mãos em comparação com os sabonetes líquidos habituais. 

Rápido e fácil de usar   Doseado em espuma diretamente sobre as mãos, reduz o tempo necessário para formar espuma. 
Enxagua-se de maneira rápida e fácil sem deixar resíduos na pele ou no lavatório.

LIMPEZA | LAVABOS



Refresh™ Energie FOAM | Junho 2019    2/2

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proPT@scj.com
www.scjp.com

Esta informação e toda a assistência técnica posterior estão baseadas no 
nosso conhecimento e experiência atuais. Portanto, não implica obrigações ou 
quaisquer outras responsabilidades legais da nossa parte, incluindo as relativas 
aos direitos de propriedade intelectual existente de terceiros, principalmente os 
direitos de patentes. Em particular, nenhuma garantia, expressa ou implícita, ou 
garantia das propriedades do produto no sentido jurídico é prevista ou implícita. 
Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações conforme o progresso 
tecnológico ou desenvolvimentos futuros.

Refresh™ Energie FOAM 
Espuma suave e luxuosa para a lavagem das mãos com aroma ‘energizante‘

INGREDIENTES 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH 
SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, PARFUM (FRAGRANCE), PANTHENOL, TETRASODIUM 
EDTA, TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE 
GLYCOL, CITRIC ACID, LIMONENE, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHISZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, 
CI 42090.

FORMATOS

CÓDIGO DE STOCK FORMATO QUANTIDADE POR CAIXA

ENG47ML Tubo de 47ml 12

ENG1L Recarga de 1 litro 6

WRM1LDSSTH Doseador de 1 litro Unitário

GARANTIA DE SEGURANÇA DO PRODUTO 
Teste de compatibilidade com a pele 
Foram realizados testes clínicos dermatológicos para avaliar a 
compatibilidade do produto com a pele com pessoas voluntárias sob 
modelos de aplicação semi-oclusivos de 48 horas consecutivas de 
duração. Estes testes, assim como o uso na prática, demonstraram que 
o produto tem muito boa compatibilidade com a pele. Os informes dos 
peritos sobre a compatibilidade cutânea são disponibilizados a pedido. 

Aprovação toxicológica 
O produto foi avaliado de forma independente sobre a toxicidade 
humana e a estabilidade do produto. Foi declarado seguro para o uso 
previsto, cumprindo todos os requisitos regulamentares pertinentes.

TESTES DE EFICÁCIA 
Poupança de água 
Testes independentes demonstraram que lavar as mãos com sabonete 
em espuma em vez de sabonete líquido pode reduzir o consumo médio 
de água até 45% (Informe: Como uma simples mudança no lavabo pode 
reduzir consideravelmente o consumo de água e os custos associados. 
Durrant & McKay, 2011).  

CONFORMIDADE REGULAMENTAR 
Este produto é um cosmético regulamentado por e em conformidade 
com o Regulamento CE Nº 1223/2009 (e as suas modificações 
posteriores) relativo aos Produtos Cosméticos. Contém tensoativos 
biodegradáveis em conformidade com o Regulamento relativo aos 
Detergentes 648/2004 (e as suas modificações posteriores).

FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA 
Para obter informação sobre segurança, meio ambiente, manipulação, 
primeiros auxílios e eliminação por favor consulte a ficha de dados de 
segurança que poderá fazer download no site www.debgroup.com/
msds.  

PRAZO DE VALIDADE 
Este produto tem uma validade de pelo menos 30 meses desde a data 
de fabrico quando é armazenado sem abrir a temperatura ambiente. 
Para conhecer a validade após a abertura: ver o rótulo da embalagem.  

GARANTIA DE QUALIDADE 
Os produtos SC JOHNSON PROFESSIONAL fabricam-se em instalações 
que cumprem com os requisitos de Boas Práticas de Fabrico de Produtos 
Cosméticos (cGMP). 

Todas as matérias-primas utilizadas para a produção são submetidas a 
um processo exaustivo de controlo de qualidade antes de serem 
utilizadas para o fabrico dos produtos de alta qualidade da SC JOHNSON 
PROFESSIONAL. 

Todos os produtos acabados são submetidos a ensaios de qualidade 
intensivos antes de serem enviados aos nossos clientes. 




