WORSAFE
PROTECT

Creme Protecção para Antes
do Trabalho
CARACTERÍSTICAS
Creme de protecção sem silicone, para aplicação
antes do trabalho, que protege a epiderme das
sujidades industriais (óleos, gorduras, sujidade das
máquinas, tintas, pinturas, solventes, detergentes,
líquidos à base de água…).
Emulsão não gordurosa e de PH neutro, Worksafe
Protect é adaptado à protecção das mãos, braços e
rosto.
Worksafe Protect aplica-se sobre a pele limpa e
seca, antes de cada sessão de trabalho.
Worksafe Protect facilita a lavagem das mãos após o
período de trabalho.

• EFICAZ
Protege a pele das agressões causadas por substâncias
de base aquosa e não aquosa, por exemplo óleo,
gordura, solventes, detergentes, tintas, etc.…
• ECONÓMICO E DURADOURO
Basta uma pequena quantidade para assegurar
protecção adequada por várias horas.
• REGENERADOR E PROTECTOR
Contém gérmen de trigo que regenera a pele; contém
kaolin que a protege, formando uma barreira que
impede as agressões e as sujidade de se entranharem na
pele.
• SEM PERFUME E SEM SILICONE
Melhora a aceitação em qualquer situação de trabalho e
não afecta superfícies metálicas, nem cria resistência aos
componentes eléctricos. Pode ser usado com segurança
em estufas de pintura.
• HIGIÉNICO
O sistema de dosear UNO foi criado para utilizar com as
recargas seladas.

•

INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Creme não perfumado de cor amarela (suave).

•

COMPOSIÇÃO
Creme de qualidade cosmética com ceras
emulsionáveis, óleos brancos, Kaolin e extracto de
gérmen de trigo.

•

PH
Aproximadamente 6.5 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 / ACONDICIONAMENTO
Manter o produto na embalagem original e proteger
de temperaturas extremas.

•

•

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Aplicar antes do 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

Disponível:

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

Bisnaga de 200 ml
Recarga de 1 Litro
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