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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto Protetor Solar FPS 30 Repelente Nutriex Profissional 

Fabricante Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA 

Endereço Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. 

CEP: 74981-070 

CNPJ 15.058.160/0001-69 

Contato (62) 3235-9700 

 

2. DESCRIÇÃO 

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as 

queimaduras solares. Com Tecnologia Bioactive Complex E®, complexo estável com fosfato de 

tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas; e repelente de insetos de 

longa duração. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO 

COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água e ao suor. Efetivo 

na proteção contra o mosquito Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti e Anopheles sp.  

 

3. APRESENTAÇÃO 

Embalagem Volume Tampa / válvula Unidades / caixa Código de barras 

Bisnaga plástica 5 mL Tampa rosca 400 unidades 7898509766830 

Bisnaga plástica 15 mL Tampa rosca 350 unidades 7898509766847 

Frasco plástico 120 mL Tampa flip-top  50 unidades 7898509766854 

Frasco plástico 200 mL Tampa flip-top  40 unidades 7898509767004 

Frasco plástico 1000 mL Válvula bico dosador 09 unidades 7898509766861 

Bombona plástica 2000 mL Válvula bico dosador 04 unidades 7898509766878 

Bombona plástica 4000 mL Válvula bico dosador 01 unidade 7898509766885 

 

4. COMPOSIÇÃO 

Aqua, disodium EDTA, glycerin, aminomethyl propanol, acrylic acid/VP crosspolymer, butyl 

methoxydibenzoylmethane, benzophenone-3, ethylhexyl salicylate, octocrylene, glyceryl 

stearate/laureth-23, tridecyl neopentanoate, VP/eicosene copolymer, titanium dioxide, bis-

ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, homosalate, potassium cetil phosphate, 

cyclopentasiloxane, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, 
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disodium lauriminodipropionate tocopheryl phosphates, diethyl toluamide, parfum (α-isomethyl 

ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, buthylphenyl 

methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, 

hydroxycitronellal, limonene, linalool). 

  TEOR DE FILTROS 

butyl methoxydibenzoylmethane (2-5%), benzophenone-3 (1-5%), ethylhexyl salicylate (2–6%), 

octocrylene (2-7%), titanium dioxide (1-7%), bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine (1-

3%), homosalate (5-10%). 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; 

Eficaz contra as radiações UVA e UVB; 

UVA superior a 1/3 de UVB; 

Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico; 

Tecnologia Bioactive Complex E®, complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com 

propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas; 

2 horas de resistência à água e suor; 

4 horas de duração em pele seca; 

PABA free – isento deste filtro solar; 

Ativo repelente – Dietil toluamida (DEET) 

Efetivo na proteção contra os mosquitos Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti e Anopheles sp. 

Validade: 2 anos após a data de fabricação. 

 

6. PRECAUÇÕES 

Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais; ao abrigo da luz, em local seco e 

fresco. Não aplicar por baixo de roupas. Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Evitar o 

contato com os olhos, boca e narinas. Depois do uso, lavar as mãos com água e sabão. Cuidado: 

perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, procurar o Centro de 

Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não reutilizar as 

embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Não aplicar na região dos olhos, 

boca e mucosas. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em 

abundância. Atenção: o uso de repelentes não dispensa nem substitui as demais medidas de 
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combate as doenças transmitidas por mosquitos. Suspender o uso em caso de irritações, 

hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não aplicar em crianças menores de 2 anos de 

idade. A aplicação deste produto em crianças deve ser supervisionada por um adulto. Este deve 

colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na criança. Evitar a aplicação na palma das 

mãos da criança. Em crianças de 2 a 12 anos de idade não aplicar mais do que 3 vezes ao dia. 

Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das 

crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. Contém DEET e oxibenzona. *Este 

produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. USO EXTERNO. 

 

7. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto Loção Cremosa 

Cor Branco a levemente amarelado 

Odor Característico 

pH 6,00 a 7,00 

Densidade 0,999 a 1,090 g/mL 

Viscosidade Conforme padrão 

 

8. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL 

Autorização de funcionamento 2.06596.5 

Registro no Ministério da Saúde: 2.6596.0014 

NCM: 3304.99.90 

 

9. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério 

da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a 

responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo 

profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de 

fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade. 

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como 

as publicações no Ministério da Saúde. 

 

 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE NUTRIEX PROFISSIONAL 

Versão: 02 Emissão: Abril/2015 Código: ET – PA – 036 

 

Página 4 de 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelas informações: 

Camila Chamelet dos Santos 

Responsável técnico. CRQ – XII Região – 12200421. 


