
All Purpose Foam
Sabonete em espuma perfumado para lavagem das
mãos

Finalidade de Uso
Soft Care All Purpose Foam destina-se à limpeza frequente e suave das 
mãos. Possui agradável perfume. Forma espuma cremosa instantaneamente 
nas mãos.

Características / Benefícios
• Espuma de alta qualidade e textura consistente, garantindo uma 

lavagem segura, rápida e eficaz ajudando a reduzir a propagação de 
germes;

• Formulado com agentes surfactantes que contribuem para uma 
remoção de graxas e outras sujidades;

• Possui agradável fragrância floral;
• Seu pH equilibrado reduz os problemas de irritação a pele.

O Soft Care All Purpose Foam é exclusivo do sistema de dispensador 
Intellicare, que apresenta as seguintes vantagens:
• Maior e melhor visibilidade do conteúdo;
• Maior conteúdo do refil de 1.3L;
• Dosagem econômica e flexível: 0.4ml a 1ml por acionamento;
• Produtos líquido e em espuma no mesmo dispenser;
• Menor volume de resíduos sólidos através dos Frascos Colapsáveis.

Modo de Usar
Sabonete somente para uso externo. Umedeça as mãos e aplique 
quantidade suficiente de Soft Care All Purpose Foam. Espalhe o produto 
sobre as mãos e friccione. 
Enxágue e seque bem as mãos após a lavagem.
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Características Físico-Químicas
Aspecto  Líquido límpido
Cor  Rosa
Odor                   Floral
Peso específico a 25°C  1,000 – 1,014 g/mL
pH (puro) a 25°C  6,0 – 7,0

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como 
especificação.

Composição
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, DMDM Hydantoin, CI 17200, Parfum e Citric Acid.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual 
de Segurança de Produto (FISPQ).
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