
1- PRODUTO

New Eversoft Spray/Espuma Sabonete Uso Geral 
BASIC

2- DESCRIÇÃO

New Eversoft Sabonete Uso Geral BASIC 
proporciona limpeza eficiente e suavidade à pele, 
mesmo com uso constante. Sua fórmula 
balanceada, com agentes emolientes e 
hidratantes, confere toque de maciez e frescor às 
suas mãos e permite maior volume de espuma e 
maior dispersão do spray.

3- CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

3.1. Limpeza Eficiente: formulado à base de uma 
combinação sinérgica de tensoativos aniônicos e 
anfótero de alto poder de limpeza, associada a 
agentes emolientes, hidratantes e nutrientes, 
numa formulação devidamente balanceada, que 
remove, com grande eficiência a sujeira da pele, 
evitando o seu ressecamento e conferindo toque 
suave.

3.2. Propriedades Cosméticas: a pele contém 
materiais hidrossolúveis, que contribuem para 
equilibrar o Natural Moisturizing Factor - NMF 
(Fator de Umectação Natural), New Eversoft 
Sabonete Espuma possui componentes naturais 
do NMF e por isso, favorece a umectação, 
impedindo as condições de pele ressecada, 
áspera e com rugas.

3.3. Grande Economia: devido ao perfeito 
equilíbrio da fórmula, promove excelente limpeza, 
mesmo em pequenas doses.
3.4. Excelente Poder Espumante: contém 

estabilizante de espuma e agente sequestrante. 
Ambos promovem maior volume de espuma, 
mesmo quando usado em locais onde a água 
apresenta alta dureza.

3.5. Fragrância Diferenciada: levemente 
perfumado com uma suave e delicada fragrância. 

4 - MODO DE TROCA DE ESPUMA PARA 
SPRAY (OPCIONAL)

O produto vem com a válvula no sistema espuma. 
Para modificar para spray, basta encaixar a 
exclusiva ponteira vermelha Magic Spray 
(vendida separadamente) no bico da válvula, até 
que esteja firmemente fixada. Em um passe de 
mágica você transforma o sistema espuma em 
spray. Após a colocação da ponteira Magic Spray, 
devido ao perfeito encaixe antivazamento, não é 
recomendada a sua remoção.

5 - MODO DE USAR

Umedeça as mãos e aplique o produto puro com o 
auxílio do sistema dispensador. Friccione bem as 
mãos. Enxágue até a remoção completa da 
espuma.
Quantidade dispensada por acionamento: 0,4 ml. 
Quantidade dispensada por acionamento com 
ponteira: 0,3 ml.

6 - DILUIÇÕES RECOMENDADAS

New Eversoft Sabonete de Uso Geral BASIC, já 
vem pronto para uso. Deve ser usado puro, sem 
diluição.

7- MANUSEIO E ESTOCAGEM

Em caso de contato acidental com os olhos, NÃO 
ESFREGUE. Lave-os com água em abundância. 
Se as condições se agravarem ou a irritação 
persistir, consulte um médico.
Se ingerido, não provocar vômito. Consultar o 
Centro de intoxicações ou Serviço de Saúde (11 
5011.5111) mais próximo.
Mantenha fora do alcance de crianças e animais 
domésticos.
Manter a embalagem sempre bem fechada.
Evitar estocar sob temperaturas elevadas.
Não reutilizar embalagem vazia.
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8 - CARACTERÍSTICAS FÍSICOS-QUÍMICAS

Cor ............................................................... Lilás
Odor ............................................................ frutal
Densidade a 20/4°C (g/cm³) ................1,00 a 1,20
pH ...........................................................6,5 a 7,5

9 - COMPOSIÇÃO

Sodium laureth sulfate, cocoamidopropyl betaine, 
peg 75 lanolin, methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, tetrasodium EDTA,  
parfum, corante e aqua.

10 - APRESENTAÇÃO

Caixa com 6 refis de 1.200 ml.

11 - DOCUMENTAÇÃO

Produto Notificado ANVISA/MS: 
25351.729241/2015-17
Autorização de Funcionamento ANVISA/MS:
2.02725-5
Ficha de Segurança - MSDS (Material Safety 
Data Sheet) Disponível.
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