
Descrição:
Protetor Solar com Repelente FPS 30 ULTRA é um protetor solar FPS 30 eficaz contra a ação nociva 
das radiações UVA e UVB. Contém filtros solares com proteção de nível 30, protegendo a pele 30 
vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado.

Elaborado com repelente de insetos formulado e desenvolvido com o princípio ativo IR3535®, forma 
segura e eficaz na prevenção contra picadas de insetos. FPUVA 12.

IR3535 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.

Indicação:
Indicado para proteger a pele contra a ação nociva das radiações UVA e UVB e ao risco de picadas 
de insetos – inclusive contra o Aedes Aegypt, o mosquito da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.

Utilizar o protetor solar como EPI ou o repelente como EPI (Equipamento de Proteção Individual) 
é extremamente necessário e importante em razão dos diversos riscos à saúde, qualidade de 
vida e proteção.

Características Técnicas:
• Contém filtros solares químico e físico de nível 30, protegendo a pele 30 vezes mais
   do que se não tivesse sido aplicado
• Formulado com repelente atóxico IR3535® de amplo espectro de ação
• Alto poder de hidratação da pele
• Não contém PABA (tipo de filtro solar)
• Não contém benzofenona 3
• Não oleoso
• Não comedogênico
• Hipoalergênico
• Possui fácil espalhabilidade na pele
• Contém vitamina E – evita o envelhecimento precoce da pele
• Pode ser utilizado no rosto, mãos, braços, pés e em qualquer parte do corpo, sem restrição
 
Embalagens:
• Bisnaga 100g
• Bisnaga 120g
• Dosador 2,8kg
• Bombona 1kg
• Bombona 2kg
• Bombona 4kg
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