
Emulsão de água em óleo para a pele e cuidado das mãos

esemtan®  Bálsamo para a Pele

Vantagens

contém substâncias que cuidam da pele

hidrata a pele

penetra profundamente na pele

emulsão de água em óleo

para o cuidado das mãos e do corpo

Áreas de aplicação
Cuidado das mãos e do corpo para todos os tipos de pele. Aplicar
esemtan® Bálsamo para a Pele antes de começar a trabalhar e após actividades 
que agridam a pele.

Instruções de uso
Aplique esemtan® Bálsamo para a Pele  e friccione gentilmente.
Aplique esemtan® Bálsamo para a Pele primeiro nas costas, passando de uma mão
para a outra e, de seguida nas palmas das mãos
É recomendado o uso de doseadores ou dispensers.



esemtan®  Bálsamo para a Pele

Informação do Produto
Ingredientes:
Água, Parafina Liquida,  Alcoól de Cetearil, Propileno de
Glicol, Urea, Ceteareth-25, Ceteareth-6, Alcoól estearílico,
Perfume, Fenoxietanol, Metilparabeno, Etilparabeno,
Propilparabeno, Butilparabeno, Alfa-isometil-ionona, Benzoato
de benzilo, Butylphenyl Methylpropional, Citronelol, Geraniol,
Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool

Dados Físico-Químicos

Cor branca

Densidade 0,97 - 0,99 g/cm3 /   20  °C

Flash point > 100  °C /  Method :  ISO 2719

Forma dispersion

Valor do pH ca.   5,5 - 7 /   20  °C

Viscosidade, dinamica 500 - 1.500 mPa*s /   20  °C /  Method :
DIN 53018

Embalagem

Produto Unidades Referência

esemtan bálsamo 150 ml 30/Caixa 109617

esemtan bálsamo 500 ml 20/Caixa 109603

esemtan bálsamo 1 l 10/Caixa 109602

Acessórios

Acessórios Referência

Doseador para embalagens de 500ml / 1l 180303

Informação Ambiental
A Schülke, líder no controlo de infeção desde 1889 pesquisa, desenvolve
e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do ambiente com
avançados processos de produção, a preços competitivos, sempre com
os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões Profissionais e Informação
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura/
relatórios sobre este produto: www.schuelke.com.

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85      | www.schuelke.pt  

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr está certificada com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 e DIN 
EN ISO 13485 (Reg.-Nº 004567-MP23 e validou o sistema ambiental de acordo 
com o Eco Audit


