FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
IDENTIFICAÇÃO
NOME DO PRODUTO: Repelente de Insetos com Protetor Solar FPS 30

VALIDADE: Este produto está em estudo de validade de 02 anos após sua fabricação.
GRAU: 02

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O Repelente de Insetos com Protetor Solar FPS 30 foi cuidadosamente desenvolvido para unir dois benefícios em um só produto:
eficácia prolongada no combate às picadas de insetos e proteção da pele dos efeitos nocivos causados pela exposição à luz solar.
Aplicação prática, sua formulação não deixa a pele oleosa e é de rápida absorção.











Ativo DEET, um composto químico que confunde os receptores dos animais e interfere na percepção que eles têm do meio
ambiente. Com isso, forma uma camada protetora na pele e impede que os mosquitos se aproximem;
Eficácia prolongada no combate às picadas de insetos;
Proteção UVA e UVB;
Alta Proteção: FPS 30;
Proteção contra o envelhecimento precoce;
Fácil aplicação;
Não deixa a pele oleosa;
Secagem rápida;
Com Aloe Vera e Vitamina E;
Dermatologicamente testado.

MODO DE USO
Produto de uso diário. Agite bem antes de usar. Com o tubo na posição vertical e uma distância de, no mínimo 15 cm, aplique o
produto, de maneira uniforme, em todas as áreas expostas ao sol. Recomenda-se espalhar o produto com as mãos para garantir
cobertura em todas áreas expostas. Aplicar, no mínimo, 20 min antes da exposição solar. É indicado que seja reaplicado a cada 2
horas ou depois de banhar-se e secar-se com a tolha e/ou sudorese intensa. Caso o produto seja utilizado no rosto, aplique o
protetor solar primeiro nas mãos e depois passe no rosto. Proteja os olhos durante a aplicação. Não utilizar em crianças menores
de 12 anos de idade.

PRECAUÇÕES
Cuidado: Produto Inflamável. Conteúdo sob pressão. Não pulverizar perto do fogo, não perfurar a lata e nem incinerar a embalagem
mesmo quando estiver vazia. Não usar nem guardar em locais quentes ou perto de chamas. Não expor aos raios solares nem a
temperaturas superiores a 50°C. Não vaporizar o produto em corpos incandescentes. Evitar a inalação deste produto. Proteger os
olhos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. Não usar se a pele estiver irritada ou
lesionada. Caso ocorra irritação ou prurido no local da aplicação, deverá suspender o uso imediatamente e procurar um médico.
Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
[ EMBALAGEM
Lata de Alumínio, com opções em atuadores e volumetrias.
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SUPORTE TÉCNICO
O Departamento de P&D da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite
assistência informando o número da DFP inserida na embalagem.
Dúvidas ou esclarecimentos técnicos, entrar em contato pelo fone (42) 3252-1705 / via e-mail:
Lucília: lucilia@baston.com.br;
Kalinca: kalinca@baston.com.br.
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