
       Tenha alimentos saudáveis 
e saúde para toda vida!

IDEAL PARA

Alimentos

Utensílios

Equipamentos

Pisos

Previna-se contra doenças causadas pela ingestão de frutas, verduras e 

leguminosas contaminadas com bactérias, vírus e protozoários. 

Elimine de forma rápida, eficiente e segura agentes patogênicos 

indesejados presentes nos alimentos, utensílios e vasilhames de casa, 

restaurantes, cozinhas industriais e áreas de processamento em indústrias 

alimentícias. 

Clor in Salad e FOOD
para sua casa e empresa

Conheça a linha alimentar

www.marconsultoria.com  / (31) 3654-2825 ou 3471-9659

Conheça a linha de produtos derivados de cloro orgânico (dicloro-s- 

triazinetione de sódio), voltados para uso doméstico e industrial, aprovados 

pela ANVISA, FIOCRUZ, Instituto Adolf Lutz e principais universidades 

brasileiras. 



Use uma pastilha de 100 mg para 

2 litros de água. 

Mergulhe os alimentos na solução. 

Deixe-os repousarem por 15 minutos. 

Escorra o excesso da água e está pronto 

para consumo. 

Clor in Salad Características
São pastilhas efervescentes de 100 mg 

cada e 40% de cloro ativo. 

Completamente solúveis em água. 

Não possuem contra indicações se 

usada nas dosagens recomendadas. 

É o único produto aprovado para 

sanitização de produtos orgânicos. 

Ideal para uso doméstico, tem 
a função de reduzir riscos de 
contaminações alimentares, 
prevenindo a contração de 
doenças como a desenteria, 
febre tifoide, hepatite A, 
gastroenterites, leptospirose, 
giardíase dentre outras 
transmitidas por alimentos 
contaminados.

Dois anos de validade garantida após 

fabricação. 

Dispensa o enxágue dos alimentos após a 

higienização. 

Prolonga a vida útil dos alimentos 

higienizados. 

Fácil de usar, transportar e armazenar. 
Não altera sabor nem deixa odor na 

comida. 

Conheça as vantagens!

Modo de Uso

Precauções

Conserve fora do alcance de crianças e 

animais domésticos. 

Siga sempre a ficha de instruções 

fornecida com o produto. 
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Clor in PM FOOD 
Ideal  para  uso  industrial ,  higieniza   frutas ,  

verduras ,  legumes ,  utensíl ios ,  

equipamentos  de  restaurantes ,  cozinhas  

industriais  e  indústrias  de  processamento  

alimentício .  

Aumenta  a  produtividade  de  atividades  

relacionadas  ao  manuseio  de  alimentos  

com  qualidade ,  eficiência  e  economia .  

Características
São  pasti lhas  efervescentes  de  1 ,25  e  

2 ,50  g  com  40 ,8% de  cloro  ativo .  

Completamente  solúveis  em  água .  

Não  possuem  contra  indicações  se  

usadas  nas  dosagens  recomendadas .  

Aumenta  a  produtividade  com  

qualidade ,  eficiência  e  economia .  

Previne de doenças causadas
pela ingestão de refeições

contaminadas por bactérias,
vírus e protozoários 

Conheça suas vantagens!
Dispensa  o  enxágue  dos  alimentos  

após  a  higienização .  

Não  altera  sabor  nem  deixa  odor  na  

comida .  

Prolonga  a  vida  útil  dos  alimentos  

higienizados .  

Fácil  de  usar ,  transportar  e  armazenar .  
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Fornecido em cartelas com 20 pastilhas 

de 100 mg. 

Modo de uso
Uma pastilha de 1,25 g em 5 litros de água faz solução de 100 ppm 

de cloro ativo. 

Uma pastilha de 2,50 g em 10 litros de água faz solução de 100 ppm 

de cloro. 

Mergulhe totalmente os alimentos na solução. 

Deixe-os repousarem por 15 minutos. 

Escorra o excesso da água e já está pronto para consumo. 

Clor in Salad

Precauções
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

Siga sempre a ficha de instruções fornecida com o produto. 

APROVEITE OS PREÇOS E DEIXE SUAS 
REFEIÇÕES MAIS SEGURAS!

Fornecido em potes contendo 100 

pastilhas. 

Clor in FOOD 1,25 g

Fornecido em potes contendo 25 

pastilhas. 

Clor in FOOD 2,50 g (31) 3471-9659 ou 3654-2825 
Site: www.marconsultoria.com 

Skype: MAR Consultoria Ambiental 

Ligue para gente!


