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Descrição

ESTESOL® classic é um Iíquido de suave poder de 
limpeza e excelente compatibilidade cutânea. O produto 
remove eficazmente todas as sujidades leves do dia-a-
dia, removíveis sem o auxílio de substâncias abrasivas 
ou solventes.

Áreas de Aplicação

Sujeiras leves, tais como poeira ou substâncias oleosas. 
ESTESOL® classic também é indicado para a limpeza do 
corpo.

Instruções de Uso

• Aplicar e esfregar o ESTESOL® classic
• Assim que a sujeira começar a se soltar, acrescentar um
pouco de água e continuar esfregando.
• Enxaguar com bastante água.
• Secar bem as mãos. 

Descrição do Produto

Líquido verde-claro, transparente, viscoso.

Composição Qualitativa

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
CHLORIDE, LAURETH-2, BENZOIC ACID, CITRIC ACID, 
PEG-30 GLYCERYL COCOATE, LAURYL GLUCOSIDE, 
PARFUM, POLYQUATERNIUM-22, CI 47005*, CI 61570*, 
COUMARIN, HEXYL CINNAMAL, d-LIMONENE, CITRAL, 
EUGENOL, BENZYL BENZOATE.

* CI = índice de cores.

Os ingredientes utilizados nos produtos cumprem com as normas da INCI - 
International Nomenclature Cosmetic Ingredients (Nomenclatura Internacional de 
Ingredientes para Cosméticos).

Informativo de Produto

Líquido para limpeza suave da pele.

  
Limpeza da pele

Características e Benefícios      

Características Benefícios

Contém condicionador, proporcionando 
maciez para a pele. • Sensação agradável após lavagem.

Não contém sabão. •Ajuda a interromper o inchaço da pele, situação que costuma ocorrer
devido ao uso regular de sabonete ou sabão.

pH compatível com a pele
(ligeiramente ácido).

• Ajuda a preservar o manto ácido natural, cuja função inclui a proteção
da pele de infecções causadas por bactérias e fungos.

Contém ingredientes de alta qualidade
(inclusive surfactantes sacarídeos). • Excelente compatibilidade cutânea. Pode ser usado no corpo todo.

Contém surfactantes facilmente
biodegradáveis. • Nenhum impacto sobre águas residuais ou sobre o meio ambiente.

Não interfere nos processos de pintura
de superfícies¹. • Nenhum efeito adverso sobre os processos produtivos.

Estesol® classic [ESTESOL®]

¹ Resultados do ensaio realizado por fabricantes alemães de automóveis.



Testes de Compatibilidade Cutânea 

ESTESOL® classic comprovou possuir excelentes 
propriedades de compatibilidade cutânea em testes 
experimentais com seres humanos, bem como na 
utilização prática do dia-adia. Um laudo técnico sobre a 
compatibilidade cutânea do produto, elaborado por 
especialistas do Departamento de Dermatologia da Clínica 
de Krefeld, Alemanha, encontra-se disponível e poderá ser 
solicitado ao representante Deb STOKO® local. 
 

Bases Legais

Estesol® classic é um produto cosmético registrado e 
aprovado pela  ANVISA.

Dados de Segurança

Uma Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ) contendo informações adicionais sobre o produto está 
disponível mediante solicitação.

Dados Ecológicos

Os ingredientes e embalagem de ESTESOL® classic são 
favoráveis ao meio ambiente, portanto possui o selo 
ecológico Ecolabel.

Garantia de Qualidade

Todos os produtos da linha Deb Stoko atendem aos padrões 
de pureza bacteriana aplicáveis aos medicamentos para uso 
externo (conforme definido pela Farmacopéia Européia).

≤ 100 Unidades Formadoras de Colônia/g de produto.

Os respectivos testes de verificação são partes integrante 
dos procedimentos de garantia da qualidade dos 
produtos Deb Stoko Skin Care.

Prazo de Validade

Armazenado em recipiente fechado, a temperatura 
ambiente, ESTESOL® classic mantém suas propriedades 
inalteradas por 30 meses, no mínimo.

Primeiros Socorros

Caso o ESTESOL® classic entre acidentalmente em contato 
com os olhos, lavá-Ios repetidamente com água morna 
(chuveiro lava-olhos, garrafa lava-olhos). Ao persistir 
alguma sensação de ardor, consultar um médico.

Informações Adicionais

Relatórios e bibliografias estão disponíveis mediante 
solicitação.

Tipos de Embalagem

2.000 mL - frasco flexível (refil)*

* para uso com os dosadores do sistema Deb Stoko. Por motivo de 
proteção de marca registrada, somente frascos flexíveis do Programa 
Deb Stoko deverão ser utilizados nesses dosadores.
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Essas informações e quaisquer recomendações técnicas adicionais 
baseiam-se no nosso conhecimento e experiência atuais. Isto, no 
entanto, não implica responsabilidade civil ou legal de nossa parte, 
inclusive no que tange à existência de direitos de propriedades 
intelectuais de terceiros, especialmente direitos de patente. Em 
especial, não há intenção nem implicação de quaisquer garantias, 
expressas ou implícitas, inclusive das propriedades do produto no 
sentido legal. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações 
de acordo com o progresso ou avanços tecnológicos posteriores. O 
cliente não está desobrigado a conduzir uma inspeção criteriosa e 
detalhada dos produtos recebidos. O desempenho do produto aqui 
descrito deve ser verificado por meio de ensaios que devem ser 
realizados unicamente por especialistas qualificados, sob a 
responsabilidade exclusiva do cliente. A menção de marcas utilizadas 
por outras empresas não representa uma recomendação nem implica 
que produtos similares não possam ser utilizados.
® marca registrada da Deb Group Ldt. ou uma de suas subsidiárias
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