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ONLY REPELL foi especialmente formulado 
para repelir os mosquitos, pernilongos e 
muriçocas. 
 

MODO DE USAR 
 
Para aplicar sobre a pele: Pressione o 
aplicador a uma distância de cerca de 15 cm 
da área que desejar proteger. Massageie a 
área até que o líquido desapareça. Para 
aplicar no rosto: Aplique primeiramente o 
produto nas mãos e a seguir leve ao rosto. 
Evitando o contato com olhos, boca e narinas. 
Aplicar em pequenas quantidades em torno 
das orelhas. Após o uso, lavar as mãos com 
água e sabão. A pessoa ficará protegida por 7 
horas devendo após este período reaplicar o 
produto, obedecendo o limite de somente 3 
aplicações diárias. CUIDADOS: Deve ser 
aplicado por adultos ou sob sua supervisão. 
Não aplicar o produto excessivamente. Aplicar 
nas áreas expostas somente quando 
necessário. CUIDADO COM OS OLHOS. Não 
aplicar na região dos olhos, boca e mucosas. 
Não utilizar se a pele estiver irritada ou 
lesionada. Para uso durante a gravidez e 
amamentação, consulte um médico. 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 
Aspecto: Líquido límpido transparente 
Odor: Característico de álcool 
pH (tal qual): 4,7 - 7,7 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Alcohol, Aqua, Ethyl 
butylacetylaminopropionate, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Propylene Glycol, Denatonium 
Benzoate. 
Princípio Ativo: Ethyl 
Butylacetylaminopropionate (Ir3535): 20%. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO 
ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. 
PRODUTO INFLAMÁVEL. Cuidado: perigoso 
se ingerido. Evitar a inalação do produto. 
Evitar a aplicação do repelente na palma das 
mãos da criança. Em caso de irritação, 
suspender o uso e procurar um médico. Em 
caso de contato com os olhos, lavar 
imediatamente com água corrente em 

abundância. Em caso de intoxicação e/ou 
reações adversas, suspender o uso e procurar 
o Centro de Intoxicações (Disque Intoxicação: 
0800 722 6001) ou o Serviço de Saúde, 
levando a embalagem ou o rótulo do produto. 
Não aplicar por baixo de roupas. Lave as 
roupas tratadas antes de utilizá-las 
novamente. Antes de usar pela primeira vez, 
teste o produto aplicando uma pequena 
quantidade na parte anterior do antebraço, 
observando por pelo menos 12 horas. Em 
caso de irritação cutânea, lave a pele com 
água e sabão e não use o produto. Não usar 
em crianças abaixo de 3 anos de idade. Em 
crianças de 3 a 12 anos de idade não aplicar 
mais do que 3 vezes ao dia. A pessoa ficará 
protegida por 7 horas devendo após este 
período reaplicar o produto, obedecendo o 
limite de somente 3 aplicações diárias. Não 
reutilizar as embalagens vazias. Manter o 
produto na embalagem original. Não aplicar as 
formulações em ambientes fechados. Este 
produto foi formulado de maneira a minimizar 
possível surgimento de alergia. Manter longe 
do calor e chama aberta. Mantenha em local 
fresco e arejado. Atenção: o uso de 
repelentes não dispensa nem substitui as 
demais medidas de combate às doenças 
transmitidas por mosquitos! 
 

PRAZO DE VALIDADE 
 
24 meses a partir da data de fabricação. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 
 
100 ml. 
 

REGISTROS 
 
Nº de Processo: 25351.544327/2016-01. 
 

FABRICADOR POR 
 
Fareva Desenvolvimento, Fabricação e 
Acondicionamento de Produtos 
Cosméticos de Higiene e Limpeza por 
Encomenda Ltda 
CNPJ: 12.041.854/0001-03 - Rua Américo 
Simões, 620 – Itupeva - SP 
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