


A aplicação do produto na linha 
Fit&Protect é registrada?

Produto é isento de registro na ANVISA por não ser um saneante 
catalogado, não é borrifado no ar então não é inseticida, não se 
passa na pele então não é cosmético, segundo carta resposta da 
ANVISA em 06/8/13. (protocolo 0599353/13-9 em 23/7/2013).  

PRINCÍPIO ATIVO PERMITIDO POR LEI.  

O Brasil não possui legislação para esse tipo de produtos aplicados a 
tecidos. O INMETRO não registra esse tipo de produto.



A linha Fit&Protect em contato com a pele, faz mal?

Não. A permetrina, na quantidade encontrada no produto não faz mal 
a saúde, salvo às pessoas que possuem alergia a ela.  

A permetrina é a mesma substancia encontrada em shampos para 
piolhos utilizados em crianças, se você já usou dificilmente é alérgico 
a permetrina.  

Em caso de reação alérgica pare de usar o produto.



A linha Fit&Protect irrita a pele e os olhos?

Todos os testes de irritabilidade cutânea realizados em 
laboratório credenciado pela ANVISA comprovam que o 
produto não irrita a pele nem os olhos.



A linha Fit&Protect é um produto tóxico?

A permetrina, na quantidade existente em cada peça de 
roupa da linha, não é tóxica.  

O produto é à base de água e não contém solventes. 

Caso se sinta desconfortável ou tenha alergias pare de 
utilizar o produto



A linha Fit&Protect possui PERMETRINA. 
Como ela atua contra os insetos?

A permetrina atua no sistema nervoso central dos insetos fazendo com que entrem em estado 
de paralisia, o chamado efeito “knock down”.  

O inseto pousa ou passa pela superfície aplicada (ou tecido), absorvendo então a permetrina.  

Após absorção, o inseto voa                  em outra direção.



Se eu uso uma mista regada da linha Fit&Protect,, 
meu rosto e meus braços estarão protegidos contra 
a picada dos insetos?

As partes expostas terão 90% de proteção, 
pois embora para nós o principio ativo 
seja inodoro, o inseto ao voar próximo ao 
nosso corpo sente o tratamento aplicado. 
Isto faz com o que voe em outra direção



Repelente dérmico tem sua eficácia por um curto período, devendo ser 
reaplicado varias vezes ao dia.  

Sua aplicação e feita diretamente na pele. Já, a proteção no produto 
da linha FIT&PROTECT tem sua eficácia comprovada por no mínimo 20 lavagens, 
protegendo em ate 90% de picadas e aproximação de insetos, enquanto a 
criança estiver usando. 

A aplicação e feita diretamente no tecido, e não migra para a pele.

Qual a diferença entre repelente aplicado na 
pele e um produto da linha Fit&Protect ?



O produto permanece na roupa por 
sucessivas lavagens, perdendo sua 
eficácia gradativamente a partir da 
vigésima lavagem.

Quanto tempo dura a proteção no 
produto da linha Fit&Protect ?



Você pode comer o alimento sem medo, a aplicação no 
produto adere às fibras têxteis e não migra para nenhuma 
outra superfície, ou seja, não sai do tecido

Posso comer o alimento que tenha algum contato 
com algum produto da linha Fit&Protect ?



Não, a proteção será retirada durante as sucessivas lavagens.  

A secagem das roupas no varal, na sombra, no sol ou na máquina 
de secar não interfere nem diminui a eficácia da proteção.  

Somente lavagem a seco, alvejantes e lavagens a quente          
(mais que 40ºC) removem o tratamento do produto.

Se lavar as peças na máquina de lavar roupa e secar 
em secadora, isso interfere na eficiência do produto?



Contra indicado somente a pessoas com 
sensibilidade à permetrina. 

Quais as advertências e contra indicações à linha Fit&Protect ?



Foram realizados testes de:  
• eficácia de contato em superfícies com diversos tipos de pragas;  
• cromatografia gasosa em tecidos aplicados;  
• teste de estabilidade de longa duração (24 meses);  
• determinação do tamanho de partículas;  
• determinação de pH (puro e em meio aquoso);  
• toxicidade oral aguda em ratos;  
• determinação da estabilidade térmica e ao ar;  
• determinação de teor de ativos;  
• estudo clínico de irritabilidade e sensibilidade cutânea;  
• permeação cutânea in vitro;  
• avaliação de tecidos impregnados em 
     laboratórios credenciados pela ANVISA. 

Quais os testes comprobatórios da eficácia 
na proteção da linha Fit&Protect ?



Foram realizados ainda ensaios de irritação ocular, alergia e irritação 
cutânea, comprovando-se então que o produto não causa irritação 
ocular, alergia dérmica ou cutânea, podendo assim ser utilizado em 
tecidos e superfícies de uso por pessoas de todas as idades (crianças, 
idosos, recém-nascidos), gestantes e animais.  

Se tiver interesse ou curiosidade, enviei-nos um e-mail que teremos o 
imenso prazer em sanar sua duvidas.

Quais os testes comprobatórios da eficácia 
na proteção da linha Fit&Protect ?



Indicado para combater insetos como: Aedes Aegypt, 
muriçocas, borrachudos, pernilongos, moscas 
e mosquitos, piolhos, pulgas, formigas, percevejos, 
ácaros, traças, carrapatos, entre outros.

Quais insetos a linha Fit&Protect combate?



Qual a principal diferença entre os repelentes 
comuns e a linha Fit&Protect ?

Os repelentes comuns são aplicados diretamente 
na pele, já linha FIT&PROTECT não. A proteção é 
aplicada diretamente em tecidos. 

Os repelentes comuns tem um efeito aproximado 
de duração por 4h após a sua aplicação. 

A aplicação da camada protetora na linha 
FIT&PROTECT permanece nos tecidos no          
mínimo por 20 lavagens. 



Quais as vantagens da linha Fit&Protect ?
Possui proteção efetiva contra insetos, enquanto uso. Não é aplicado na pele, 
diminuindo muito o risco e incidência de alergias. 

Durante o uso da linha de roupas com aplicação da camada 
protetora, fica dispensável a aplicação de repelentes sobre a 
pele, facilitando a vida da mãe.  

Inofensivo à saúde e ao meio ambiente. Produto á base de água, 
ecologicamente correto. Não agride a natureza.  

Proteção duradoura, o produto permanece efetivo nos tecidos por no mínimo 
20 lavagens, perdendo a sua eficácia gradativamente após este período.
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