
CREMES E PROTETORES
REPELENTE DE INSETOS NUTRIEX

Descrição:

Proteção contra insetos e o aedes aegypti transmissor da dengue, zika, 
chikungunya, febre amarela.

MARCA: NUTRIEX

REPELENTE DE INSETOS LUVEX GOLD

Descrição:

LUVEX GOLD REPELENTE DE INSETOS, de alta eficácia, protege sua pele 
dos insetos em geral, Aedes aegypti e carrapatos.

Possui amplo espectro de ação repelente, com ação duradoura de até 7 horas.

Indicado para atividades ao ar livre.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e 
a saúde e apresenta as seguintes características:

 Com Icaridin
 Produto dermatologicamente testado



 Produto com boa espalhabilidade
 Toque não gorduroso
 Com repelente não tóxico e seguro, com amplo espectro de ação: 

Icaridin
 Até 7 horas de repelência contra insetos

MARCA: LUVEX

PROTETOR SOLAR FPS30

Descrição:

Linha de proteção solar profissional.

 Muito resistente a água e suor;
 Possui vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele;
 Hipoalergênico;
 Espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada;
 Uso diário;
 Rápida absorção;
 Ação Hidratante;
 Suave fragrância;
 Não comedogênico.

MARCA: NUTRIEX



LUVA QUÍMICA CREME PROTETOR PARA A PELE GRUPO 3 | ÁGUA, 
ÓLEO, PINTURA RESISTENTE

Descrição:

3 em 1; Proporciona melhores resultados quando utilizado em áreas de pintura,
ácidos, vernizes, ceras e pigmentações diversas. Indicado para mãos, braços, 
rosto e demais regiões expostas

 Secagem rápida, não deixando as mãos escorregadias

 Removido com água e sabão

 Hidratação progressiva

 Fragrância suave

 Vísivel sob luz negra

 Com silicone

 Oi free

 Dermatologicamento testado

 Toque seco

 Biodegradável

 Hipoalergênico

 Ação imediata

TAMANHOS: • 120gr • 200gr • 1000 Lt (Com bico dosador)

MARCA: NUTRIEX

CA: 35339



LUVA QUÍMICA CREME PROTETOR PARA A PELE GRUPO 2 | ÓLEO 
RESISTENTE

Descrição:

Oferece proteção ideal para processos onde se utiliza óleo, graxa, acetona, 
aguarraz, tintas à base de óleo, substâncias que não contém água e 
derivados petroquímicos (gasolina, querosene, diesel, tinner, etc). Indicado 
para mãos, braços, rosto e demais regiões expostas

Secagem rápida, não deixando as mãos escorregadias

 Removido com água e sabão
 Hidratação progressiva
 Fragrância suave
 Vísivel sob luz negra
 Com silicone

 Oi free

 Dermatologicamento testado

 Toque seco

 Biodegradável

 Hipoalergênico

 Ação imediata

TAMANHOS: 200gr • 1L (Com bico dosador)

MARCA: NUTRIEX

CA: 35338



LUVA QUÍMICA CREME PROTETOR PARA A PELE GRUPO 1 | ÁGUA 
RESISTENTE

Descrição:

Oferece proteção contra uso excessivo de água, cimento, cal, argamassa, 
tintas à base d’água e demais substâncias hidrossolúveis, além de pó e 
poeiras diversas.

Indicado para mãos, braços, rosto e demais regiões expostas

 Secagem rápida, não deixando as mãos escorregadias

 Removido com água e sabão

 Hidratação progressiva

 Fragrância suave

 Vísivel sob luz negra

 Com silicone

 Oi free

 Dermatologicamente testado

 Toque seco

 Biodegradável

 Hipoalergênico

 Ação imediata

MARCA: NUTRIEX



CREME DESENGRAXANTE PROFISSIONAL COM ESFOLIANTE

Descrição:

Creme desengraxante profissional com esfoliante de ‘Polietileno’ indicado para 
limpeza
pesada das mãos e uso profissional. Pele limpa e tratada sem abrasivos nem 
solventes. Remove facilmente sujeiras pesadas causadas por graxas, óleos, 
fuligens, tintas, resinas, cimento, colas, etc

 Fórmula balanceada com pH fisiológico

 Isento de abrasivos e solventes

 Não contém sais cáusticos

 Pode ser usado a seco

 Fragrância suave

 Limpa deixando a pele hidratada

 Alto rendimento

TAMANHO: 200gr

MARCA: NUTRIEX



SABONETE LÍQUIDO DESENGRAXANTE PROFISSIONAL CITRIC POWER 
COM ESFOLIANTE DESENGRAXANTE ULTRA HIDRATANTE DE ALTO 
RENDIMENTO

Descrição:

Desengraxante Ultra Hidratante de Alto Rendimento
Desengraxante com esfoliante de pedra-pomes indicado para limpeza 
pesada das mãos. Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por 
graxas, óleos, fuligens, tintas, resinas, cimento, colas, etc

 Não contém agentes de petróleo e sais cáusticos

 Isento de abrasivos e solventes

 Fórmula balanceada com pH fisiológico

 Limpa deixando a pele hidratada

 Ultra hidratação da pele das mãos, evitando o ressecamento

 Agradável fragrância cítrica

 Alto rendimento

TAMANHOS: • 200ml • 1Lt •  4Lts 



PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE DE INSETOS

Descrição:

O PROTETOR SOLAR LUVEX UV FPS 60 COM REPELENTE DE INSETOS 
protege a pele dos efeitos nocivos das radiações UVA e UVB e repele a ação 
de mosquitos, como o Aedes aegypti, agente transmissor da dengue. O ativo, 
com ação repelente, é inodoro.

A fórmula proporciona um excelente resultado em eficácia contra picadas de 
insetos e proteção contra radiações solares.

Indicado para uso profissional em atividades em que o trabalhador está 
exposto ao ataque de insetos e/ ou radiações ultravioletas, tais como: 
agricultura, jardinagem, construções de estradas e edifícios, extrativismo, 
telefonia, eletricidade, etc.

Ativo repelente de insetos: IR 3535 (Ethyl Butylacetylaminopropionate – 7%.)

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e 
a saúde e apresenta as seguintes características:

 Oil free, ou seja, não oleosa, proporcionando maior conforto na sua 
utilização

 Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas)
 PABA Free, não utiliza este filtro químico
 Água-resistente (40 minutos – resistência à água)
 Proteção UVB: FPS 60
 Proteção UVA: FP – UVA 25
 Hipoalergênico
 Produto registrado na ANVISA como USO PROFISSIONAL 

(caracterizado através de registro no DOU)

MARCA: LUVEX



PROTETOR SOLAR 4 LITROS FPS60

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.

AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO 
COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. Apresenta 2 horas de resistência à água 
e ao suor.

MARCA: NUTRIEX

PROTETOR LABIAL LUVEX UV FPS 30

Descrição:

O PROTETOR LABIAL LUVEX UV FPS 30 é um hidratante labial com foto 
protetor. Protege a pele (lábios, nariz e partes mais sensíveis) dos efeitos 
nocivos das radiações solares UVA e UVB, do vento e do frio, auxiliando na 
prevenção de rugas, queimaduras e no envelhecimento precoce da pele 
ocasionado pelas radiações solares. Oferece proteção até 30 vezes maior em 
comparação à pele desprotegida.

Não contém PABA e OXIBENZONA. Oferece muita resistência à água, 
devendo ser reaplicado após 40 minutos.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e 
apresenta as seguintes características:

 Proteção UVB: FPS 30



 Proteção UVA: FP – UVA 12,5
 Uso Profissional
 PABA FREE, OXIBENZONA FREE: não utiliza estes filtros químicos em 

sua formulação
 Água-resistente
 Possui Vitamina E, garantindo perfeita hidratação

MARCA: LUVEX

LUVEX UV FPS 60

Descrição:

O PROTETOR SOLAR LUVEX UV FPS 60 age contra a ação nociva dos raios 
ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas 
radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas
e equipamentos que emitam estas radiações.

Protege a pele até 60 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado
contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso 
em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores 
de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em 
serviços com solda elétrica.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e 
a saúde e apresenta as seguintes características:

 Oil free, ou seja, não oleosa, proporcionando maior conforto na sua 
utilização

 Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas)
 PABA Free, não utiliza este filtro químico
 Água-resistente (40 minutos – resistência à água)
 Proteção UVB: FPS 60
 Proteção UVA: FP – UVA 24
 Proteção por 6 horas contra radiação UVA/UVB
 Hipoalergênico
 Testado dermatologicamente

MARCA: LUVEX



LUVEX UV FPS 30

Descrição:

O PROTETOR SOLAR LUVEX UV FPS 30 age contra a ação nociva dos raios 
ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidos pelas radiações solares, pelas 
radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas
e equipamentos que emitam estas radiações.

Protege a pele até 30 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido aplicado
contra queimaduras provocadas pela radiação, sendo recomendado o seu uso 
em trabalhos ao ar livre por agricultores, jardineiros, paisagistas, construtores 
de estradas e edifícios, trabalhos em ferrovias, telhados, telefonia e em 
serviços com solda elétrica.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e 
a saúde e apresenta as seguintes características:

 Oil free, ou seja, não oleosa, proporcionando maior conforto na sua 
utilização

 Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas)
 PABA Free, não utiliza este filtro químico
 Muito água-resistente (80 minutos – resistência à água)
 Proteção UVB: FPS 30
 Proteção UVA: FP – UVA 17
 Proteção por 4 horas contra radiação UVA/ UVB
 Hipoalergênico
 Testado dermatologicamente
 Produto registrado na ANVISA como USO PROFISSIONAL 

(caracterizado através de registro no DOU)

MARCA: LUVEX



TOALHAS DESENGRAXANTES

Descrição:

LUVEX WIPES são toalhas pré-umedecidas para a limpeza das mãos.

Possui D-Limoneno em sua composição, que garante uma limpeza eficaz a 
qualquer hora, sem utilizar água ou sabão.

LUVEX WIPES limpa qualquer tipo de resíduo como graxas, colas e tintas.

A textura especial absorve a sujeira e impede que seja transferida 
novamente para as mãos.

As toalhas desengraxantes LUVEX WIPES também podem ser utilizadas para 
a limpeza de máquinas, superfícies e até ferramentas.

A formulação do produto não possui ingredientes perigosos à pele e a saúde e 
a saúde e apresenta as seguintes características:

 72 toalhas umedecidas contendo D-Limoneno – solvente natural
 Dimensões das toalhas: 26,7 cm x 31,1 cm

MARCA: LUVEX
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