
Good Sense 30 Dias O2c

Odorizante – Green Apple

Finalidade de Uso
Good Sense 30 Dias é um odorizante com fórmula exclusiva em sachet que perfuma 
suave e constantemente o ambiente por cerca de 30 dias. Sua fragrância de maçã 
verde com toques cítricos proporciona sensação de bem estar e de um ambiente 
sempre fresco, sendo ideal para banheiros, lavabos e salas de convivência.

Características / Benefícios
• Odorizador formulado para perfumar constantemente o ambiente. Sua fragrância 

de maçã verde com toques cítricos proporciona sensação de bem estar e de frescor;
• Sua fórmula exclusiva permite odorização constante durante 30 dias;
• Seu design inovador permite praticidade na instalação e utilização, além de não 

interferir na decoração do ambiente;
• Ideal para banheiros, lavabos e salas de convivência em geral. 

Modo de Usar 
1) Para remover, empurre o refil usado para cima; 2) 1 refil por envelope.
Instruções para troca de refil: 1) Remova o refil usado; 2) Rasgue o envelope e 
retire o refil; 3) Coloque o refil no dispenser Good Sense 30 Dias; 4) Lave as mãos 
após manusear os refis. Instruções para instalação do suporte: 1) Escolha um local 
de máxima circulação de ar; 2) Limpe a superfície com um pano umedecido com 
álcool antes de fazer a instalação, aguardando sua completa secagem; 3) Retire a 
película protetora do adesivo dupla face (no verso do suporte); 4) Pressione o suporte 
firmemente no lugar.

Características Físico-Químicas
Aspecto Sachet
Cor                                                  Amarelado
Peso específico a 25°C                81,0 – 89,0 g

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não 
devem ser considerados como especificação.

Composição 
Fragrância e fibra de celulose.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Registros Oficiais
Produto Saneante Notificado na Anvisa, N° 25351.820836/2016-40.
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