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NOME DO PRODUTO: CREME HIDRATANTE PARA MAOS MANOA REVIVAL REV.:  01 

Titulo: Creme hidratante e regenerativo para mãos do trabalhador 

Disponível nas embalagens:     120 g         1kg          4kg         5L            20L             50L            200L 

DESCRIÇÃO  

MÂNOA REVIVAL foi especialmente desenvolvido para promover hidratação profunda na pele do trabalhador. O produto 

conta com insumos como o Lactato de Amônio, que comprovadamente aumenta a quantidade de glicosaminoglicanas 

presentes na derme, pois além de promoverem a renovação celular, intensificam os mecanismos de proteção 

imunoestimulantes e da capacidade de repor a camada lipídica em função do constante contato com agentes de limpeza, 

solventes e outros. A manteiga de Karitê também presente no produto, é um hidratante 100% natural. O mesmo confere 

emoliência, toque acetinado e hidratação diferenciada, devido ao aumento da retenção hídrica da pele e formação de filme 

protetor duradouro. 

Dermatologicamente testado e hipoalergênico. 

MODO DE USAR       

Aplique o creme MANOA REVIVAL sobre a pele limpa e seca, formando uma fina camada na área a ser exposta. O produto 

deve atingir todas as partes sensíveis aos agentes agressivos, tais como: palma das mãos, lateral e ponta dos dedos. Caso 

necessário, aplique nos antebraços. Recomenda-se o uso de 1g de produto para a proteção das mãos e 1g de produto para a 

proteção dos antebraços do usuário. Aguarde o produto secar. Reaplique a cada 4 horas ou após a lavagem das mãos. Ao 

final do trabalho, limpe as mãos com estopa ou papel toalha, retirando o excesso e então lave-as com água e sabonete. O 

creme MÂNOA REVIVAL pode ser utilizado após suas atividades diárias e faz parte do programa MÂNOA PRO – LIMPEZA, 

PROTEÇÃO E REGENERAÇÃO.  

ARMAZENAGEM    

Armazenar em local fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original, protegido do sole do calor. Não reutilize as 

embalagens vazias para outros fins.  

VALIDADE 

24 meses após a data de fabricação. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Odor   Característico 

Estado físico/Cor Creme branco  

Composição  

Aqua, Cetearyl alcohol, Ceteareth-20, Soybean Glycerides/Butyrospermum Parkii Butter 

Unsaponifiables, Cetearyl Alcohol/Polysorbate 60, Glycerin, Dimethicone, TocopheroL, 

Hydrogenated Farnesene, Ammonium Lactate, Sodium hydroxide, Phenoxyethanol, 

Ethylhexylglycerin, Parfum, Butylphenyl methylpropional, D-limonene, Hexyl Cinnamal, Linalool. 

pH puro 5,0 – 6,3 

Viscosidade 24.000 – 29.000 cPs 

Densidade 0,985 – 1,05 g/mL 

REGISTR/NOTIFICAÇÃO ANVISA 

Processo Anvisa n: 25351.927777/2020-16 

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o 

rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da 

embalagem consulte nosso SAC. 

CONTATO 

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19) 2103.0100. As informações sugeridas nesta 

ficha técnica são resultadas de testes laboratoriais e práticos. A ADHETECH reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio 

aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes. 

 

CONTROLE DE APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL 
ELABORAÇÃO REVISÃO / ANÁLISE APROVAÇÃO 

Em  28/01/20 Em: 10/02/21 Em 10/02/21 

Por:  Eduarda Abreu Por: Talita  Silva/ João Malfatti Por: Eduardo Scavariello 

Motivo da revisão:   Revisão dos dizeres em geral. 
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