
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
Creme hidratante, para aplicação após o trabalho, que 
ajuda a pele a conservar a sua flexibilidade e o seu 
equilíbrio natural. Amacia e hidrata a pele agredida e 
irritada. 
Os seus princípios activos hidratantes contribuem para a 
diminuição dos riscos de aparecimento de gretas e cortes 
(problema que se acentua principalmente no inverno). 
Emulsão não gordurosa e de PH neutro, Worksafe Creme 
destina-se à hidratação das mãos, dos braços e do rosto. 
Worksafe Creme aplica-se com as mãos limpas e secas, 
após o período de trabalho (pausa para comer, saída do 
local de trabalho). 

 

  

WORSAFE 
MITZI - CREME

Creme Protecção para Depois 
do Trabalho 

• EFICAZ 
Hidrata e regenera a pele. 

• TERAPÊUTICO 
Ajuda a reparar a pele e previne infecções. 

• AMACIADOR 
Alivia a inflamação e/ou irritação, mantendo a pele em 
boas condições. 

• ECONÓMICO 
Basta apenas uma pequena quantidade para recondicionar 
a pele. 

• UNGUENTO 
Espalha-se de forma fácil e rápida deixando uma 
sensação agradável. 

• HIGIÉNICO 
O sistema de dosear UNO foi criado para utilizar com as 
recargas seladas. 

 

• DESCRIÇÃO 
Creme branco, ligeiramente perfumado. 

• COMPOSIÇÃO 
Creme de qualidade cosmética com ceras emulsionantes. 

• PH NEUTRO 
Aproximadamente 7,0, a 25ºC - compatível com a pele. 

• REGULAMENTAÇÃO 
Este produto é classificado como cosmético e todos os 
componentes estão conforme a directiva sobre cosméticos 
76/768/CEE e aditamentos. 

• EMBALAGEM / ACONDICIONA NTO ME
ina

• INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO Manter o produto na embalagem orig l e proteger de 
temperaturas extremas. 

1. Aplicar após o trabalho, com a pele limpa e seca. 
2. Colocar uma pequena quantidade do creme na pele. 
3. Espalhar o creme de modo uniforme, prestando particular 

atenção à zona entre os dedos e em volta das unhas. 

Produto Testado 
Dermatológicamente  testado numa instituição reconhecida  
Provado por muitos anos de uso e milhões de aplicações.

Disponível: 
Bisnaga de 200 ml 
Recarga de 1 Litro 
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