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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO: Desodorante Antitranspirante 48h
VALIDADE: Este produto está em estudo de validade de 02 anos após sua fabricação.
GRAU: 02

 48h de proteção intensa;
 Inibe os odores causados pela transpiração;
 Álcool & Triclosan free;
 Jato de toque seco;
 Sensação de proteção ao longo do dia;
 Ação Hidratante;
 Com Vitamina E;
 Possui opções em fragrâncias marcantes;

Agite bem antes de usar. Com o tubo na posição vertical e uma distância de, no mínimo 15 cm, aplique o produto nas axilas.
Proteja os olhos antes da aplicação. Reaplicar quando achar necessário.

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.

[

Tubo de aço ou alumínio, com opções em atuadores.

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.

IDENTIFICAÇÃO

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

MODO DE USO

PRECAUÇÕES

EMBALAGEM

SUPORTE TÉCNICO

mailto:lucilia@baston.com.br
mailto:kalinca@baston.com.br

