Ficha Técnica

Perfume ROCK INTENSE
Perfume super concentrado
para uso em difusores de aroma
de Marketing Olfativo
CARATERÍSTICAS
O perfume super concentrado ROCK INTENSE para Marketing Olfativo é formulado à base de
essências de alta qualidade para despertar emoções e sentimentos, utilizando o olfato como novo canal
de comunicação, muito mais potente e eficaz que a visão ou a audição.
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: Amadeirada aromática.
Notas: Saída a oud, bergamota e cisto, com um perfume envolvente no corpo de madeira de cedro,
buganvílias e patchouli e base de tabaco, madeira de cedro e baunilha.
Perceção sensorial: Perfume fresco, limpo e alegre de aromas masculinos/unisex arrojados que
realçam o bem-estar aromático e goza de sucesso garantido em qualquer ambiente.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Encha o depósito de perfume do Difusor de Aroma com ROCK INTENSE e regule a taxa de nebulização
de acordo com as dimensões da sala e a intensidade de aroma desejada.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido
Cor
Amarelado
Odor
Agradável
pH
Não relevante
Densidade (20 ºC)
986 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. Skin Sens. 1B: H317 - Pode provocar uma
reação alérgica cutânea.
Recomendações
de
prudência:
P261:
Evitar
respirar
as
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P273: Evitar a libertação para o
ambiente. P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção
ocular/proteção facial. P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:
lavar abundantemente com água. P333+P313: Em caso de irritação ou erupção
cutânea: consulte um médico. P501: Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de
acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de
embalagens, respetivamente.
Informação suplementar: Contém (E) -1- (2,6,6-trimetil-1,3-ciclo-hexadieno-1-il) -2buten-1-ona, 2-(2,2,7,7-Tetrametiltriciclo[6.2.1.0((1,6)]Undec-5 e 4-en-5-il)propan-1ol, Acetato de linalilo, Citronelol, Cumarina, Linalol, Α-metil-1,3-benzodioxol-5propionaldeido. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de
acidente, consulte o Centro de Informação Antivenenos Tel. 800250250.
Contém: 1,2,3,5,6,7-hexahidro-1,1,2,3,3-pentametil-4h-inden-4-ona.

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.

