
É fundamental que as crianças compreendam a importância de lavar as mãos e

consciencializarmos sobre como essa ação ajuda a reduzir a propagação de

germes. Para alcançar tal objetivo, os pais, os professores e os cuidadores devem

ensinar como e quando lavar as mãos nos estabelecimentos de ensino e em casa.

ESPECIAL INFANTÁRIOS E JARDINS DE INFÂNCIA

PORQUE É IMPORTANTE A HIGIENE DAS MÃOS

▪ Os dispensadores SC Johnson Professional com recargas fechadas e seladas:

✓ Ajudam a prevenir a propagação de germes

✓ Reduzem o risco de contaminação

✓ São higiénicos e seguros

✓ Fácil instalação e rápida reposição

✓ Com uma pressão (*) obtemos uma dose suficiente de produto limpo

▪ As Espumas SC Johnson Professional:

✓ São suaves e ligeiras, apropriadas para todas as faixas etárias

✓ Com apenas uma dosagem eliminam mais de 99% da sujidade e dos

germes quando usadas corretamente

✓ Com certificação ECARF (produtos apropriados para peles sensíveis)

✓ Fórmulas Biodegradáveis com selos de acreditação

(*)  De 0,7 ml de produto em espuma, de acordo com os estudos realizados, 

sendo considerada a dose necessária e suficiente para a eliminação de 

>99% de germes VS 1,1 ml de loção sem diferenças significativas

DISPENSADORES E ESPUMAS SC JOHNSON PROFESSIONAL

Mais de 1.400 

pressões por 

recarga de 

1 Litro 

▪ A ação de encher pode facilmente causar a contaminação bacteriana do sabão adicionado

▪ Os sistemas não selados facilitam a entrada de ar e a propagação de contaminantes no produto

▪ Pode haver mais bactérias num doseador a granel que numa sanita de qualquer casa de

banho

HIGIENEDAS MÃOS

É o 

MOMENTO CRUCIAL 

para ensinar 

bons hábitos 

de higiene
▪ As mãos são o principal veículo de transporte das bactérias

▪ 80% dos germes transmitem-se por contacto de pessoa a pessoa ou ao tocar superfícies

contaminadas

▪ Uma lavagem das mãos apropriada ajuda a prevenir que os contaminantes penetrem na pele

garantindo que as mãos estejam limpas e saudáveis

▪ Manter e promover a limpeza e higiene nos estabelecimentos de ensino ajuda a prevenir a propagação de

vírus e bactérias nas instalações

DISPENSADORES RECARREGÁVEIS: UM FOCO DE INFEÇÕES



É necessário 

garantir 

uma higiene 

perfeita sem 

agredir a pele

Espuma para a lavagem das mãos

● Fórmula hipoalergénica suave

● Sem perfume nem corantes

● Certificação ECARF: Concebido para peles sensíveis

● Apropriado para todas as faixas etárias 

(Inclusive bebés com menos de 3 anos) 

● Respeita o ambiente

Clear FOAM PURE

● Atividade completa de amplo espectro:

Bactericida | Viricida | Leveduricida| Micobactericida

● Elimina 99,999% dos germes mais comuns

● Espuma de ação instantânea 

● Sem perfume nem corantes 

● Fórmula que respeita a pele

Espuma desinfetante das mãos 

Para mais informações:

+34 91 651 48 70 comercial.proPT@scj.com
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¹ Este produto cumpre com 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.
² Produto certificado para ter um impacto ambiental reduzido  ao longo do seu ciclo de vida, desde a extração de 
matérias-primas até a sua produção, uso e disposição final. www.ecolabel.eu.

InstanFOAM Complete

Espuma para a lavagem das mãos

● Com fragrância de fruta fresca

● Certificação ECARF: Concebido para peles sensíveis

● Respeita o ambiente

Azure FOAM PURE
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