
• pH: 6,0 a 8,0

Como recomendação geral é especificado manter-se entre 5°c e 30°c e entre 40% a 75% de umidade relativa.

1. Embalagem

DESCRITIVO TÉCNICO

Lenço umedecido Demaquilante

Produto livre de parabenos - Testado dermatologicamente - Para todos os tipos de pele

• Sachê com 15 unidades de lenços umedecidos

• Tamanho do lenço: 20 cm X 14 cm

•  Processo ANVISA Nº: 25351.332132/2019-67

• Princípio ativo: Caprylil Glycol e Extrato de Aloe Vera

• O Lenço Umedecido Demaquilante Volk do Brasil é um produto 

destinado para limpeza e remoção de maquiagem, impurezas e 

oleosidades da pele. Possui o benefício de hidratar a pele por conter 

extrato de Aloe Vera. 

7898619336909

EAN 13 ( Sachê com 15 lenços)

17898619336906

DUN 14 (Caixa com 24 sachês)

Água, Sódium Laureth Sulfate, cocamidopropyl betaine, Propylene Glycol, Aloe barbadensis leaf extract, Hexilene glycol, Sódium benzoate, sódium 

chloride, peg-20 Methyl glucosedioleate, Caprylil Glycol, citric acid e parfum

2. Composição

26.08.132.06

Código do Produto

3. Modo de usar

6. Cuidados de armazenamento e transporte

Manter o produto em local fresco e seco, inclusive durante sua armazenagem e transporte, evitando exposição a luz direta, poeira, 

umidade e temperatura elevada.

Use um lenço por vez;

Após o uso, descartar o lenço no lixo - este é um produto descartável;

Sachê: Abra a embalagem e retire a toalha para uso;

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS!

5. Risco à saúde e medidas de primeiros socorros

Uso externo; Não ingerir; Manter fora do alcance de crianças; Manter o produto em local seco, arejado, ao abrigo da luz solar direta e dentro da 

embalagem original fechada; Caso tenha hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula ou pele irritada, não utilize o produto; Havendo 

irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Ingestão: Não provocar vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar o Centro de Intoxicações ou um médico.

Inalação: Não oferece riscos.

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância.

Contato com a pele: Não oferece riscos.

4. Precauções

Procure manter sempre o lacre fechado para evitar exposição dos lenços ainda a serem utilizados.
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