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CARATERÍSTICAS  
O perfume concentrado JAZZ AMBIANCE para Marketing Olfativo é formulado para despertar emoções 
e sentimentos, utilizando o olfato como novo canal de comunicação, muito mais potente e eficaz que a 
visão ou a audição. 
É formulado com alto teor de óleos essenciais de ótima qualidade e tem grande persistência. Da mesma 
forma, na cuidadosa seleção da sua fragrância foi levada em conta a adaptação a qualquer tipo de 
estabelecimento, criando ambientes agradáveis que são uma experiência sensorial completa e 
promovem relações sociais. 
Família olfativa: Floral. 
Notas: Melancia e bergamota no início, com manjericão, verbena de limão e lavanda no corpo e notas 
de fava tonka, caxemira, cumarina e patchouli como base. 
Perceção sensorial:  
Perfume cítrico-marinho suave, fresco e relaxante de aceitação imediata e espontânea devido ao seu 
aroma bem-sucedido que lembra a costa do Mediterrâneo. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
O perfume JAZZ AMBIANCE é usado com pulverizador manual em todos os tipos de estabelecimentos 
ou ambientes e, se necessário, também pode ser usado para reforçar a intensidade aromática do 
perfume super concentrado JAZZ INTENSE usado em alguns dos nossos difusores de aroma. 
Pulverize o produto direcionando o tiro para cima para facilitar a dispersão da fragrância, sendo a dose 
indicada condicionada pelo volume da sala e pela intensidade desejada do aroma. 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido  
Cor    Incolor   
Odor    Agradável 
pH                          Não relevante 
Densidade (20 ºC)  880 kg/m³ 
Solubilidade                           Não relevante 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagens de 1 litro e de 5 litros 
 
PRECAUÇOES 

Atenção 

 

 

Advertências de perigo: Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. Flam. Liq. 3: H226 - 
Líquido e vapor inflamáveis. STOT SE 3: H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. 
EUH208: Contém 1,2,3,5,6,7-hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4h-inden-4-ona, 2-acetoxi-2,3,8,8-
tetrametiloctahidronaftaleno, Acetato de linalilo, d-limoneno, Linalol, Salicilato de hexilo, Α-metil-
1,3-benzodioxol-5-propionaldeido. Pode provocar uma reação alérgica. 
Recomendações de prudência: P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, 
chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P280: Usar luvas de proteção/vestuário 
de proteção/proteção ocular/proteção facial. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a 
pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. 
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente 
com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continue a enxaguar. P370+P378: Em caso de incêndio: Para extinguir utilizar extintor de pó 
ABC. P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos 
perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Não ingerir. Manter fora 
do alcance das crianças. Em caso de acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos 
Telf. 800250250.  
Contém: Propan-2-ol. 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


