










Higiene de Mãos

SABONETES PARA MÃOS EM 

ESPUMA
CLEAR FOAM PURE

Espuma suave hipoalergénica para a lavagem das mãos, 

sem perfume nem corantes. Limpa as mãos e remove 

mais de 99% da sujidade e dos germes. Certificação

Ecolabel da UE1 e Certificação ECARF2 (#5761)

AZURE FOAM

Espuma suave para a lavagem das mãos perfumada com 

uma fragrância exclusiva. Limpa as mãos e elimina mais 

de 99% da sujidade e dos germes. Certificação Ecolabel da 

UE1 e Certificação ECARF2 (#5494)

OXYBAC FOAM WASH

Espuma antimicrobiana com amplo espectro para a 

lavagem das mãos, sem perfume nem corantes. Elimina 

99,999% das bactérias mais comuns e 99,99% das 

leveduras e vírus mais comuns.

Quando combinados com o nosso exclusivo sabonete 

antimicrobiano em espuma que elimina 99,99% das 

bactérias e vírus mais comuns, a gama satisfaz as 

necessidades de quaisquer estabelecimentos com casas de 

banho com alto tráfego

1. O produto está certificado com o Rótulo Ecolabel da UE para ter um impacto ambiental reduzido ao longo do seu 

ciclo de vida, desde a extração das matérias-primas até a sua produção, uso e eliminação.  2 Este produto cumpre os 

critérios do Centro Europeu da Fundação para a Investigação em Alergias (ECARF) para ser bem tolerado pelas peles 

sensíveis.  ecarf-siegel.org/en/ about-seal.

Com opções de fragrâncias exclusivas ou sem perfume, foi 

demonstrado que apenas uma dose elimina 99% da sujidade 

e dos germes quando usados corretamente. Os produtos 

foram formulados com um dos conservantes mais suaves e 

foram adicionados condicionadores para a pele, tornando-os 

agradáveis nas mãos e apropriados para todas as idades



SABONETES EM ESPUMA

Em comparação com um sabonete em loção tradicional, apenas uma dose dos nossos sabonetes

em espuma cuida das suas mãos e dos seus custos*

Porquê usar sabonetes em espuma SC Johnson Professional*

*Media4Change Ltd. Como apenas uma mudança na casa de banho pode reduzir consideravelmente o consumo de água e os custos associados, 2011.



A Original e Lider Mundial

ESPUMA DESINFECTANTE

INSTANT FOAMTM COMPLETE

• Fórmula com base de etanol a 80% 

• Comprovado que elimina 99,999% das bactérias 

e 99,99% dos vírus

• Testado dermatologicamente para verificar e 

confirmar que é "hipoalergénico para a pele"

• 1.333 doses por recarga de 1L

• Recargas em espuma para dispensador manual 

ou automático

• Sistema de recargas seguro e de fácil 

manutenção

• É o primeiro desinfetante das mãos em espuma 

com base alcoólica do mundo com eficácia 

viricida completa demonstrada

O guia1 da Organização Mundial da Saúde 

recomenda o uso de desinfetantes das mãos com 

base alcoólica para eliminaras bactérias e os vírus

BENEFÍCIOS DA ESPUMA

✓Espalha-se de maneira rápida e fácil por todas as 

partes das mãos

✓Sem salpicos nem gotejamentos

✓Não deixa sensação pegajosa

✓Preferida pelos utilizadores

1.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public.

2. Este produto cumpre os critérios da Fundação do Centro Europeu para a Investigação em Alergias (ECARF)

para ser bem tolerado pelas peles sensíveis. ecarf-siegel.org/en/about-seal.
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DISPENSADORES MANUAIS

Na SC Johnson Professional dispomos de uma ampla gama de dispensadores 

manuais de 1L que se adaptam a quaisquer áreas de casas de banho para serem 

utilizados junto das recargas SC Johnson Professional 



PROGRAMA ESPECÍFICO DE HIGIENE DAS MÃOS

Desenvolvido especificamente com o apoio de 

especialistas para possibilitar que os gerentes das 

empresas implementem nas suas instalações a 

infraestrutura e os regimes apropriados para a higiene 

específica das mãos e das superfícies para ajudar a 

quebrar a cadeia de infeção.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:
www.scjp.com/pt-pt/novidades/campanhas/higiene-especifica

PRODUTOS ESSENCIAIS 

para Higiene Específica

EDUCAÇÃO EFICAZ

para promover uma 

mudança positiva no 

comportamento 



OBRIGADO


