
Gel revitalizante para estimulação da circulação
sanguínea.

esemtan® Active Gel

Vantagens
refrescante e revitalizante graças aos seus óleos essenciais

absorção rápida

aplicação direccionada e económica

Áreas de aplicação

Características do produto

Instruções de utilização
Aplicar a quantidade necessária de esemtan® active gel na mão ou

 

diretamente na área afetada e friccionar gentilmente.

• ajuda no alívio da tensão e pernas cansadas
•

• fácil de aplicar
• contem óleo de eucalipto - tem um efeito antiespasmódico e

refrescante
• cânfora, óleo de tomilho e óleo de bagas de zimbro para estimular a 

circulação sanguínea e relaxar os músculos
• mentol com propriedades refrescantes e revitalizantes



esemtan® Active Gel

Informação do Produto
Ingredientes:
Água, Álcool, Óleo de Eucalyptus globulus, Ácido Poliacrilico,
Cânfora, Mentol,  Óleo da flor de Thymus vulgarisl,  Óleo de bagas
 de zimbro (Juniperus communis) , Hidróxido de Sódio,  Ácido 
Clorídrico, Limoneno

Dados Físico-Químicos

Cor incolor

Densidade ca.   0,92 g/cm3 /   20  °C

Flash point 20  °C /  Method :  DIN 53213, Part 1

Forma Viscosa

Valor do pH ca.   5 - 6 /   20  °C

Viscosidade, dinâmica 1.600 - 2.400 mPa*s /   20  °C /
Method :  DIN 53019

Recomendações de Segurança
Para uso externo. Não aplicar em feridas abertas. Evite o 
contacto com os olhos. Não aplicar nas membranas mucosas ou
pele danificada (ex. queimadura solar). Não aplicar em crianças 
pequenas ou bebés. Nas crianças, não usar na zona do nariz.
Manter fora do alcance das crianças e pessoas sensíveis ao álcool.
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.

Embalagens

Produto Unidades Referência

esemtan Active Gel 150 ml 30/Caixa sob pedido

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 
e/ou relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt

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

esemtan Active Gel 500 ml 20/Caixa sob pedido

Acessórios

Acessórios Item nº.

Doseador 500ml / 1l (3ml / dose) 180303

Dispensador KHK 1000 (aprox. 0.75-1.5ml /dose) 669700

Dispensador KHK 500 (aprox. 0.75-1.5ml /dose) 669600

Dispensador long arm 1000 ml 669710

Dispensador long arm  500 ml 669610

Dispensador sm 2 Universal (aprox. 1.0 - 3.0 ml /dose) 668500

Produtos Relacionados
  • esemtan® bath oil

  • esemtan® cleansing foam

  • esemtan® dry skin balm

  • esemtan® jojoba care lotion

  • esemtan® skin balm

  • esemtan® skin lotion

  • esemtan® wash lotion

  • esemtan® wash mitts


