
As esponjas Begobaño estão recomendadas para a higiene diária.
Eliminam suavemente a sujidade com um agradável efeito de massagem

ARMAZENAMENTO E VIDA ÚTIL

• armazenar em local fresco e seco
• validade: 36 meses. Uma vez aberta a embalagem, consumir antes de 12 meses

Esponja com sabão de uso único 
para uma correta limpeza da pele

Unid 
embalagem Descrição Dimensão Peso 

1 Esponja de espuma de 
poliuretano 

12x20cm 0,60cm 
espessura ±7% Entre 2,5 e 3gr 

 



Especialmente indicada para uso sanitário e de cuidados a acamados 

GEL:  DESCRIÇÃO, COMPONENTES E FUNÇÃO
O gel com que se impregnam as esponjas Begobaño é dermatológico e hipoalergénico com um pH 
5.5±0,3 de cor verde azulado

COMPONENTES FUNÇÃO

Água Excipiente

Sodium Laureth Sulfate Tensioativo, limpador, espumoso

Cocamide DEA Tensioativo, estabilizador e intensificador de espuma

Disodium Cocoamphodiacetate Tensioativo, acondicionador e estabilizador de 
espuma

Citric Acid Tamponante

Parfum Odor

Lactic Acid, Propylene Glycol, Malic Acid, Rosmanius
Officinalis Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Citrus Aurantium Amara Flower Extract

Conservante

CI 42090, CI 47005, CI 61570 Colorante

Sodium Chloride Excipiente de colorante

Sodium Hydroxide Tamponante

Sodium Sulfate Excipiente de colorante

Bensophenone-4 Filtro solar

PROPRIEDADES FÍSICAS 
As esponjas são feitas em fibra de poliéster o que constitui um suporte eficaz, suave e duradouro.

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA:
Limite (Bactérias aeróbias, fungos, leveduras) cm² 
de produto

100ufc/cm²

Escherichia coli, Staphylococus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Ausência / cm²



SEGURANÇA

• O produto cumpre com os requisitos de segurança essenciais do Regulamento 
CE nº 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 
2009, sobre produtos cosméticos.
• A compatibilidade do produto com a pele foi testada sob controlo 
dermatológico.
• Não for testada em animais 
• A planta de produção segue os standards internacionais com a norma ISO 
22716:2007 aa documentação do produto  os princípios GMP (Goog
Manufacturing Pratctises).

PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO

• Manter fora do alcance das crianças
• Não ingerir
• Evitar o contacto com os olhos
• Uso externo

MODO DE UTILIZAÇÃO

O gel dermatológico é 
ativado com uma 
pequena quantidade 
de água.

Friccionar 
suavemente 
ensaboando a pele.

Enxaguar com água. Descartar a esponja.

RECOMENDAÇÕES PARA A APLICAÇÃO

• É recomendada a utilização de luvas protetoras e recipientes devidamente esterilizados.
• Secar a pele com um pano de secagem  begobaño ou com uma toalha.
• Para pacientes com problemas de mobilidade ou acamados pode usar-se um pano de 
secagem ligeiramente humedecido para retirar a espuma da pele. 
• Para um maior conforto do paciente utilizar água temperada e/ou quente com a esponja (fora 
da sua embalagem) num micro-ondas no máximo  de 60 segundos a 700w. (testar a 
temperatura da esponja antes de a usar).

NÃO SUBMERGIR



Distribuído por: 

USOS:

RECOMENDADO PARA:

PROPRIEDADES:

Dermatologicamente testado Limpa a pele De uso único, 
Evita a acumulação de fungos e bactérias na 

esponja

Viagens Desportos e tempos livres

Higiene geral Idosos Crianças

Hospitalar Farmacêutico Doméstico


