
Descrição
Soft Care Plus é um sabonete líquido muito suave para lavagem das mãos, com agentes 
antimicrobianos. O produto não contém perfume, o que o torna especialmente indicado 
para aplicação em áreas de processamento de alimentos.

Propriedades
• Soft Care Plus cuida das suas mãos através de uma mistura única de agentes

hidratantes e humectantes.

• Soft Care Plus contém ácido láctico, assegura uma boa higienização das mãos, previne
a degradação da proteção natural da pele, evitando que esta seque e fique irritada.

• Soft Care Plus demonstra ser um produto do agrado dos utilizadores, incentivando
os clientes e os colaboradores a lavar as mãos sempre que necessário.

• Soft Care Plus não contém perfume, eliminando assim o risco de contaminação
de alimentos, tornando-se indicado para utilização em áreas de processamento
alimentar.

• Soft Care Plus está isento de ingredientes como triclosan, parabenos e cloridrato 
de polihexametileno biguanida (PHMB).

• Soft Care Plus foi testado dermatologicamente (Patch test).

Benefícios
• Contém ácido láctico, para assegurar uma boa higienização das mãos

• Suave para a pele; pode ser utilizado para a lavagem frequente das mãos

• Excelente poder de limpeza

• Isento de perfume (indicado para áreas de processamento de alimentos)

• Isento de triclosan, parabenos e PHMB

lnstruções de utilização
Aplicar sobre as mãos previamente humedecidas e espalhar sobre a pele. Enxaguar 
bem com água tépida e secar bem as mãos.

Uma boa secagem das mãos é indispensável para uma boa higiene e para manter a pele 
cuidada. Uma correta lavagem das mãos, deve levar entre 20-30 segundos.

Dados técnicos
Aparência: Líquido esverdeado

Densidade relativa: 1,04-1,07 g/mL

pH (puro):  2,0-3,0

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como 
especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento
Armazenar afastado de temperaturas extremas (Min. 0 °C e Máx. 40 °C).
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido 
em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS).
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