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Sabonete líquido perfumado, 
ótimo desempenho, utilizado 
na remoção de sujidades. 
Possui formulação especial, 
com pH neutro, onde não 
possui produtos agressivos. 
Proporciona maciez e 
suavidade nas mãos, além 
de um agradável perfume de 
erva-doce.

Sabonetes líquidos desenvolvidos para a higienização 
e limpeza profunda das mãos com ação antisséptica. 
Possuem atividade antimicrobiana contra amplo espectro de 
microorganismos (Salmonella choleraesuis; Staphylococcus 
aureus; Pseudomonas aeruginosa e Escherichia Coli). 
Protegem e hidratam a pele, possuem emolientes que 
evitam o ressecamento e irritações, mesmo com o seu uso 
contínuo. Produtos isentos de perfume, testados e aprovados 
dermatologicamente. Ideais para as áreas de manipulação de 
alimentos em geral, hospitais (áreas não críticas), laboratórios, 
consultórios, clínicas e demais instituições onde a assepsia 
das mãos é de fundamental importância para manter boas 
condições de higiene e saúde.

Sabonete líquido perfumado, 
ótimo desempenho, utilizado 
na remoção de sujidades. 
Possui formulação especial, 
com pH neutro, onde não 
possui produtos agressivos. 
Proporcionando maciez e 
suavidade nas mãos, além 
de um agradável perfume.

Gel desengraxante de ótimo 
desempenho para as mãos, 
utilizado na remoção de 
sujidades leves e pesadas, 
como: graxas e óleos. 
Possui formulação especial, 
com pH neutro, onde não 
possui produtos agressivos, 
proporciona maciez e um 
agradável perfume. Utilizar o 
produto puro sobre as mãos.

Silver Rein é um álcool higienizante em forma de gel. 
Promoverá antissepsia instantânea e hidratação das 
mãos não as deixando pegajosas. Rico em emolientes, 
protege a pele que não resseca, mesmo com o seu uso 
contínuo. Produto isento de perfume, testado e aprovado 
dermatologicamente. Ideal para as áreas onde o uso é 
constante, como: manipulação de alimentos em geral, 
hospitais (áreas não críticas), laboratórios, consultórios, 
clínicas e demais instituições onde a antissepsia das mãos é 
de fundamental importância para manter boas condições de 
higiene e saúde.

Pasta desengraxante 
que não contém nenhum 
tipo de abrasivos ou 
areia. Biodegradável, não 
provocando entupimentos. 
Indicada para indústrias e 
oficinas que necessitem 
de um poderoso 
desengraxante para 
limpeza das mãos.

Glad Plant é um sabonete 
líquido especialmente 
desenvolvido para a 
limpeza profunda das mãos. 
Proporciona suavidade 
e maciez na pele, com 
espuma cremosa e 
perfumada. Protege a pele e 
não resseca, mesmo com o 
uso contínuo. Indicado para 
o uso em toaletes em geral 
e demais áreas onde ocorra 
lavagem de mãos.

Pasta desengraxante com 
microesferas, não contento 
abrasivos nocivos como 
areia. Biodegradável, não 
provocando entupimentos. 
Indicada para indústrias e 
oficinas que necessitem 
de um poderoso 
desengraxante para 
limpeza das mãos.
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