skin care & skin protection
FICHA DO PRODUTO
INFORMAÇÕES GERAIS
Denominação comercial:
MACROCREAM
Tipo de produto: Creme lava mãos com microesferas vegetales
empresa : NETTUNO Srl - I - 24060 Castelli Calepio (Bg) Viale Industria n. 18 - Tel.: ++39 035847508
e-mail: sales@nettuno.net – nettuno@nettuno.net
CARACTERISTICAS QUIMICAS-FISICAS
Aspecto : Creme
Cor: avelã
Perfume : flores/fruta
pH : 5,5 +/- 0,25
Peso específico: 960 +/- 30 g/l
INGREDIENTES

Aqua (water), sodium laureth sulfate, corylus avellana, acrylates copolymer, sodium dodecylbenzenesulfonate, sodium lauryl sulfate,
cocamide-DEA, laureth-4, glycerin, cocamidopropyl betaina, citric acid, parfum (fragrance), methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, DMDM Hydantoin, (CI 77891).
MODO DE USAR
Coloque directamente nas mãos a quantidade desejada de produto, friccione até remover totalmente a sujidade, enxague muito bem. A fim de
usufruir de todas as potencialidades do produto recomenda-se não molhar as mãos antes da lavagem e durante o friccionamento.
ADVERTÊNCIAS
O produto está sujeito a perda natural.
Consuma o produto no prazo de 12 meses depois da abertura. Vida útil de armazenamento: 30 meses.
CRITÉRIOS DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
Não sobreponha as embalagens se não for expressamente indicado.
Guarde em lugares frescos, secos e bem ventilados, a uma temperatura compreendida entre 10 e 35°C. Não exponha a fontes de calor e à
irradiação solar directa.
Se a viscosidade se verificar alterada devido a uma conservação incorrecta do produto entre em contacto com o departamento técnico da Nettuno.
OPERAÇÕES NO CASO DE CONTACTO ACIDENTAL OU USO IMPRÓPRIO
Contato com os olhos: lave imediatamente com água corrente. CONSULTE O MÉDICO se a irritação persistir.
Ingestão: enxague a boca com água corrente sem ingerir, consulte o Centro Anti-venenos mais próximo.
MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE DERRAME ACIDENTAL
Retenha o produto que derramou, absorva com areia ou serradura, recolha em recipientes adequados e entre em contacto com uma empresa
especializada para eliminação de lixos. Não recoloque o produto que derramou nos recipientes originais. Não jogue no ambiente.
INFORMAÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO
Recomenda-se manipular todo o produto, se por ventura for inevitável a eliminação não descarregue em águas superficiais e
subterrâneas, mas leve ao aterro ecológico. Entregue as embalagens primárias e secundárias, limpas, ao serviço de recolha diferenciada. Respeite
as normas nacionais e locais. Não jogue no ambiente.
INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE
Material frágil. Recomenda-se manipular com cuidado as embalagens e não sobrepor os estrados se não for expressamente autorizado. No caso de
derrames observe quanto previsto para as “Medidas no caso de derrame acidental”.
As informações aqui contidas baseiam-se no conhecimento até à data reproduzida. Recomenda-se que as informações de segurança aqui indicadas
sejam divulgadas aos clientes utilizadores. A presente ficha anula e substitui todas as edições anteriores.
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