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1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome do produto Spray Repelente de Insetos 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 

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

carrapatos Rhipicephalus sanguineus. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

Embalagem Volume Tampa / válvula Unidades / caixa Código de barras 

Frasco plástico 100 mL Válvula spray  12 unidades 7898509769220 

Frasco plástico 200 mL Válvula spray 

(gatilho) 

 12 unidades 7898509769411 

 

4. COMPOSIÇÃO 

Aqua, alcohol, diethyl toluamide, glycerin, aloe barbadensis extract, chamomilla recutita flower 

extract, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ butylparaben/ propylparaben, parfum 

(alpha-isomethyl ionone, amyl cinnamal, amylcinnamyl alcohol, benzyl alcohol, benzyl benzoate, 

benzyl salicylate, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool).  

 

Ingrediente ativo: Diethyl Toluamide – 15% 

 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Contém DEET; 

Eficaz na proteção contra os mosquitos Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, Anopheles SP e 

carrapatos Rhipicephalus sanguineus; 

10 horas de eficácia repelente; 

Secagem rápida; 
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Essência agradável que reduz o cheiro do ativo repelente; 

Dermatologicamente testado; 

Hipoalergênico; 

Validade: 2 anos após a data de fabricação. 

 

6. PRECAUÇÕES 

Aplicar nas áreas expostas somente quando necessário. Cuidado: perigoso se ingerido. Evitar a 

inalação do produto.  Não utilizar se a pele estiver irritada ou lesionada. Cuidado com os olhos. 

Cuidado: perigoso se ingerido. Em caso de intoxicação e/ou reações adversas, suspender o uso e 

procurar o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 0800 722 6001) ou Serviço de Saúde, 

levando a embalagem ou o rótulo do produto. Conservar o produto longe do alcance de 

crianças e animais. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem 

original. Não aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. Atenção: o uso de repelentes não 

dispensa nem substitui as demais medidas de combate às doenças transmitidas por 

mosquitos! Para uso durante a gravidez e amamentação, consulte um médico. Não aplicar em 

crianças menores de 2 (dois) anos de idade. A aplicação deste produto em crianças deve ser 

supervisionada por um adulto que deve colocar o produto em suas mãos e em seguida aplicar na 

criança. Evitar a aplicação do repelente na palma das mãos da criança. Não usar em crianças 

menores de 12 (doze) anos. Para aplicar no rosto: aplique primeiramente o produto nas mãos e a 

seguir leve ao rosto. 

 

7. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto Loção hidro alcoólica  

Cor Transparente  

Odor Característico 

pH 6,00 a 7,00 

Densidade 0,935 a 0,965 g/mL 

Viscosidade  Conforme padrão 

 

8. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL 

Autorização de funcionamento 2.06596.5 
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Nº Processo ANVISA 25351.799605/2016-78 

NCM: 3808.91.99 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelas informações: 

Camila Chamelet dos Santos 

Responsável técnico. CRQ – XII Região – 12200421. 


