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HIPOALERGÊNICO 
Indicado para peles sensíveis

O Amaciante Guimarães 
Hipoalergênico não causa reação 
em peles sensíveis. 

Experimente!  



Guimarães Produtos de Limpeza                                       5



TIRA MANCHAS
Poder do oxigênio ativo – SEM CLORO

É eficaz na remoção de manchas 
difíceis do dia a dia durante a lavagem, 
sem danificar os tecidos e as cores, 
pois a sua fórmula não contém cloro. 
Até 5 tons mais brancos e melhor que 
cloro na remoção de manchas.
Experimente!  
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Proporcionar amor e união às famílias brasileiras 
através das soluções práticas de limpeza com 
excelente custo benefício e qualidade extraordinária!

Família, União e Integridade:

Colaboradores, clientes e parceiros são a nossa família. 
Cuidamos de todos porque sabemos que a nossa visão 
só poderá ser alcançada com União de cada partícula 
com respeito e integridade.

Planejamento, Conhecimento e Crescimento 
Lucrativo:

Planejar é valorizar o nosso tempo. Acreditamos que a 
busca contínua pelo conhecimento proporciona o 
nosso Crescimento Acelerado  com Lucratividade. 

Qualidade Extraordinária, Confiança e Inovação:
Formulamos nossos produtos com mais altos padrões 
de qualidade, com embalagens práticas e eficientes. 
Confiamos cada etapa do processo produtivo  à alta  
tecnologia. Inovamos com um atendimento 
humanizado, logística personalizada, nos preocupamos 
com a devida utilização dos produtos nos lares de 
nossos consumidores. 

Ser referência nacional em soluções de limpeza com 
excelência em custo benefício e qualidade, através de 
uma gestão industrial familiar atuando em 
supermercados, mercados, lojas, distribuidores e 
presentes nos maiores países da América do Sul até 
2025.






