
Programa MÂNOA Saúde da Pele
Creme de Proteção, Regeneração e Desengraxantes



Na SC do Brasil, acreditamos que higiene e segurança é saúde. E essa saúde, por sua vez, é a chave para mais 
lucratividade e sustentabilidade.  Dentro da indústria, trabalhadores saudáveis garantem um  maior retorno 
do investimento para as empresas. Ações e iniciativas de saúde e segurança levam a melhores negócios,
quando estão em conformidade com todas normas regulatórias. É por isso que acreditamos e fazemos a 
higiene funcionar. E fazemos isso da maneira eficaz, como um parceiro confiável a empresa e profissionais 
da indústria. 

Além de oferecer uma ampla gama de produtos para diferentes aplicações, também oferecemos consultoria Além de oferecer uma ampla gama de produtos para diferentes aplicações, também oferecemos consultoria 
totalmente personalizados para cada situação e cada etapa do programa. Para encontrar as soluções de 
higiene certas, construímos relacionamentos sólidos com nossos distribuidores, oferecendo-lhes suporte 
contínuo. Além disso, estamos sempre à frente investindo em pesquisa e desenvolvimento e compartilhando
nossas inovações com nossos parceiros. 

Dessa forma, garantimos que eles não precisem se preocupar. Porque nós os ajudamos a se concentrar no 
que é realmente essencial: manter seus negócios saudáveis.

NOSSA HISTÓRIA



Programa MÂNOA Saúde da Pele
Programa MÂNOA Saúde da Pele 1.Proteção 2. Higienização 3. Regeneração

Pele Danificada

Pele Saudável

• Creme de Proteção Grupo 3
• Sem Silicone
• Resistente a Água, Óleo e Pintura
• Mantém a proteção natural da pele
• Hidrata e condiciona 
• Testado em condições reais de trabalho
• Rápida Absorção• Rápida Absorção
• Sem a sensação oleosidade
• Vísivel a Luz Negra
• Hipoalergênico
• CA 45.143

Creme de Proteção

A pele bem condicionada
retém mais hidratação e resiste
melhor à exposição a agentes
prejudiciais. 

Aplique Creme PRO 3 antes 
de iniciar o trabalho e após
lavar as mãos. lavar as mãos. 

Apenas 2g Por Aplicação
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Desengraxante Com Casca de Noz

Com Esfoliante de Casca de Nozes
Ativo 100% Natural
PH da Pele
Remove Sujidade Pesada
Contém Hidratantes e Emolientes
Biodegradável
Limpeza a SecoLimpeza a Seco
Apenas 2g por aplicação
Hipoalergênico
Lavagem também à Seco
Economia de água 
Não Resseca a Pele
Não entope Encanamento
FFabricação Nacional

O Nut Shell é o 1º Sabonete Desengraxante a base de casca de Nózes, fabricado com Tecnologia Brasileira. 
Sua Formulação é totalmente livre de óleos minerais e solventes.
Não é agressivo a pele mesmo quando utilizado a seco. 
Contém Hidratantes, emolientes e umectantes que deixam a epiderme ( Parte Externa da Pele) Limpa , 
Macia e Hidratada. com a sua umidade e oleosidade natural, devolvendo a suavidade ao toque.
Produto BIODEGRADÁVEL

O Sabonete Desengraxante
NUTSHELL Limpa e trata
suavemente as mãos e 
elimina as sujeiras mais 
difíceis de remoção, sem 
agredir a pele

A combinação do CremeA combinação do Creme
PRO3 estabelece um programa 
completo de cuidado das mãos. 
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Creme Protetivo Regeneração

• Hidratação profunda e prolongada
• Renovação celular
• Evita Dermatite
• Impede desequilíbrio da pele
• Inodoro
• Contém Alfa Hidroxiácidos
• • Previne pele ressecada e rachada

REVIVAL foi especialmente desenvolvido para promover hidratação profunda da pele do trabalhador. 
O produto, conta com a tecnologia dos Alfa Hidroxiácidos que aumenta a quantidade de glicosaminoglicanas 
presentes na derme.
Ajuda na renovação celular, restaura a função da pele, e intensificam os mecanismos de proteção. 
O produto, é um hidratante profundo e natural.

Creme regenerador, hidratante e 
cicatrizante da pele. 

Tratamento da pele de funcionários 
que apresentam ressecamentos, 
fissuras, rachaduras, ou  que estejam 
com sintomas ou início de dermatoses.
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19 3271.1343 | 3279.1512 | 99701.4100
vendas@JFriasGomes.com.br

Creme de Proteção | Desengraxante | Creme de Regeneração | Repelente 
Álcool em Gel | Álcool Isopropílico | Sabonete Liquido | Sabonete Espuma


