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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO: Spray Massageador Above Ice
VALIDADE: Este produto está em estudo de validade de 02 anos após sua fabricação.

O Spray Massageador Above Ice* foi desenvolvido para promover sensação de bem-estar e frescor. Com a associação dos ativos
Cânfora e Mentol, resulta no alívio de dores musculares e tensões relacionadas à fadiga muscular. O Spray Massageador Above Ice
cuida de você!

 Alivia a dor e o inchaço;
 Sensação refrescante e relaxante.

Utilizar sempre que achar necessário. Agite bem antes de usar. Aplique na palma das mãos ou diretamente na área desejada, a
uma distância de 15 cm, massageando em seguida até completa absorção.

Cuidado: Produto Inflamável. Conteúdo sob pressão. Não pulverizar perto do fogo, não perfurar a lata e nem incinerar a
embalagem mesmo quando estiver vazia. Não usar nem guardar em locais quentes ou perto de chamas. Não expor aos raios
solares nem a temperaturas superiores a 50°C. Não vaporizar o produto em corpos incandescentes. Evitar a inalação deste
produto. Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. Não usar se a
pele estiver irritada ou lesionada. Caso ocorra irritação ou prurido no local da aplicação, deverá suspender o uso imediatamente e
procurar um médico. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

*Não indicado para uso em gestantes.
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Embalagem em tubo de alumínio;
Gramatura: 100mL/65g

O Departamento de P&D da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação.
Solicite assistência informando o número da DFP inserida na embalagem.
Dúvidas ou esclarecimentos técnicos, entrar em contato pelo fone (42) 3252-1705 / via e-mail:
Lucília: lucilia@baston.com.br;
Kalinca: kalinca@baston.com.br.
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