
LEITURA TÉCNICA

NOME DO PRODUTO: PEARLY

Sabonete líquido perolizado e glicerinado

DESCRIÇÃO:

MODO DE USAR: 

CUIDADOS NA CONSERVAÇÃO: 

DADOS TÉCNICOS: 

Aparência

Cor

Ph

Aroma

COMPOSIÇÃO:

PRECAUÇÃO DE USO: 

EMBALAGEM: Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO:                 MS nº 2.07471.9

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE:                 

GARANTIA:

Ultima Atualização: fev/16 Pag 1/1

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar o Centro de 

Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Se necessitar de informações adicionais, entrar em contato com o Centro Toxicológico 

pelo telefone 0800-0148110. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia.

RES. ANVISA nº 25351.049314/2015-70

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos 

manufaturados pela Quimistar são garantidos para a total satisfação do usuário.

Especialmente desenvolvido para lavagem das mãos. Apresenta uma excelente ação de limpeza combinado com umectação deixando as 

mãos suavemente perfumadas com agradável maciez, mesmo com o uso frequente.

PEARLY é utilizado diretamente na saboneteira e destina-se à limpeza das mãos com suavidade. Molhar as mãos e acionar a saboneteira, 

uma pequena quantidade é suficiente. Massagear as mãos com o produto até limpar bem. Enxaguar e secar as mãos com papel toalha. Este 

produto poderá ser acondicionado em qualquer saboneteira dosadora existente no mercado.

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. 

Devem ser evitadas temperaturas extremas.

Azul claro perolizado

Líquido viscoso

6,5 a 8,5

Erva Doce 

(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do produto.)

Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Citic Acid, Parfum, Glycerin, Aqua, Methyllisothiazolinone/Methyl Chloro Isotiazolinone, 

Cocamide Propyl Betaine, CI 2903.22000.


