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LINHA COSMÉTICA 
FINESS PLUS SOAP CREAM 

 
 
PRODUTO 
FINESS PLUS SOAP CREAM Sabonete perolado para mãos 
 
DESCRIÇÃO: 
FINESS PLUS SOAP CREAM é um produto perolado e cremoso, à base de agentes emolientes, 
perfume, de elevada ação de limpeza. 
 
 
RECOMENDAÇÕES PARA O USO: 
FINESS PLUS SOAP CREAM é indicado para lavagem de mãos, é usado puro através de 
saboneteiras dosadoras. 
 
VANTAGENS: 
 Excelente poder hidratante; 
 Econômico, alto teor de ativos; 
 Não ataca a pele; 
 Limpa sem ressecar as mãos; 
 
PRECAUÇÕES DE USO: 
 Produto inócuo a pele, mais poderá ocorrer reações alérgicas a pessoas com sensibilidades a 

produtos; 
 Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância durante 15 minutos, caso 

persista a irritação, consultar um médico. 
 Em caso de ingestão acidental, beber grandes quantidades de água não provocar vômito e 

consultar um médico. 
 Manter fora do alcance das crianças. 
 CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA – FISPQ – Para mais Informações 
 

Características físico-químicas 

Aspecto Líquido  Odor Suave de Dove 

Cor Branco pH a 1%  7,0  0,5 

Embalagens 
Caixa Papelão 2x5 L Caixa 6x800ml ----- 

Código de Barra - EAN 
7.8982660.50807 7.8982660.52542 ----- 

 

Informações de Segurança e Vigilância Sanitária 

Validade 24 meses / data fabricação Processo nº  25351.108610/2015-15 

Reg. 
Empresa 

MS: 2.03998-5 Registro nº   Produto Notificado na ANVISA/MS 

Cod. Produto PAC.000311 – PAC.000170 Princípio Ativo 
Emolientes, Anfóteros, Tensoativo 
Não Iônico e Essência. 

Classificação GRAU RISCO I 
Registro 

Empresa CRQ 
nº 21871-F Processo nº 197441. 

 Químico Responsável: Fabiano Alves CRQ n° 04356371 - IV Região. 


