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Quem
Somos
Total Bloker é uma empresa paraguaia, que 

nasceu com a vontade de fornecer proteção 

total para sua vida.

Fabricamos produtos de cuidado pessoal 

com o objetivo de melhorar à saúde das 

pessoas. Oferecemos um combate ultra 

efetivo contra organismos indesejados. 

Tudo isso sem causar danos ao meio 

ambiente e ajudando constantemente a 

sociedade em que nos encontramos. 

Indústria Paraguaia



Flavors of Americas
A Flavours Of Americas é uma holding empresarial fundada 

em abril de 2014 com o objetivo de atender e superar as 

expectativas do mercado. Temos diversas marcas de diferentes 

setores presentes em nosso portfólio, incluindo a Total Bloker.

Desenvolvemos nossos produtos sempre em busca de 

excelência e sustentabilidade em toda a nossa cadeia de 

produção. Queremos sempre melhorar a qualidade de nossos 

produtos e da vida em nosso planeta.

Produção de mais de 15.000 litros por dia;

Uma grande estrutura localizada estrategicamente 

na fronteira entre Brasil e Paraguai;

4 escritórios para distribuir nossos produtos pelo 

mundo (em expansão);

Produtos de alta qualidade reconhecidos 

internacionalmente.
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Produtos
ÁLCOOL ANTIBACTERIANO GEL

DE BOLSO (30ML, 60ML)

INDIVIDUAL (100ML, 200ML, 330ML, 500ML)

PARA COMPARTILHAR (1 LITRO, 5 LITROS)

ÁLCOOL ANTIBACTERIANO 70%

500ML, 1 LITRO, 3 LITROS, 5 LITROS



Álcool em gel
antibacteriano
Nosso álcool em gel antibacteriano, à base de álcool etílico, foi 

desenvolvido para eliminar germes, bactérias e todo o tipo de 

vírus. Sua fórmula com glicerina deixa as mãos hidratadas e 

elimina todos os tipos de organismos indesejados em apenas 

20 segundos.

Nós ajudamos você a fazer uma limpeza rápida em qualquer 

hora do dia e em qualquer lugar.  

Elimina 99% das bactérias



TAMPA COM DOSADOR

TAMPA DE PRESSÃO

TAMPA FLIP TOP

Permite que o usuário 
escolha a quantidade de 
produto que deseja usar. 

Possibilita que o usuário 
feche a saída depois do 
uso. 

Proporciona um fechamento 
rápido logo após a utilização 
do produto. l i m ã o m e n taN at u r a l

Detalhes
Nosso álcool está disponível em 3 diferentes 

aromas: natural, limão e menta. Possui 3 sistemas 

de aberturas diferentes, com certeza um deles 

encaixa melhor com sua necessidade. 





Manter fora do alcance das crianças.

Manter longe do fogo e do calor.

Conservar em um lugar limpo.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico 

imediatamente.

ARMAZENAMENTO

De bolso
MODO DE USO
Espalhe o gel antisséptico suficiente para cobrir toda a superfície das 

palmas e costas das mãos, espalhe suavemente sobre a superfície 

aplicada, mesmo entre os dedos. Massageie durante 20 segundos. 

Não é necessário enxaguar.

Composição química

Aspecto

Densidade

Ph

Solubilidade

álcool ≥70

gel transparente e incolor

0,800 - 0,850 g / ml

6 - 8

Solúvel em água

Tamanho Caixa Master
     25,5 cm       9,5 cm       37 cm
P.L.: 2,4 Kg  P.B.:  3,90 Kg 

Tamanho Caixa Master
     25,5 cm       14,5 cm         37 cm
P.L.: 4,75 Kg  P.B.:  6,50 Kg 

Caixa (30ml)

96 unidades
Caixa (60ml)
96 unidades

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com





MODO DE USO
Espalhe o gel antisséptico suficiente para cobrir toda a superfície das 

palmas e costas das mãos, espalhe suavemente sobre a superfície 

aplicada, mesmo entre os dedos. Massageie durante 20 segundos. 

Não é necessário enxaguar.

Manter fora do alcance das crianças.

Manter longe do fogo e do calor.

Conservar em um lugar limpo.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico 

imediatamente.

ARMAZENAMENTO

Composição química

Aspecto

Densidade

Ph

Solubilidade

álcool ≥70

gel transparente e incolor

0,800 - 0,850 g / ml

6 - 8

Solúvel em água

Individual

Caixa (100ml)
24 unidades

Caixa (200ml)
24 unidades

Caixa (330ml)
24 unidades

Tamanho Caixa Master
     18,6 cm       12,6cm       27,6 cm
P.L.: 1,95 Kg  P.B.: 2,80 Kg 

Tamanho Caixa Master
     22,8 cm       15 cm         34 cm
P.L.: 3,85 Kg  P.B.: 4,90 Kg 

Tamanho Caixa Master
     41 cm          18 cm         28 cm
P.L.:  6,5 Kg  P.B.: 7,4 Kg 

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com





Tamanho Caixa Master
     35 cm         22 cm         21 cm
P.L.: 4,92 Kg  P.B.: 5,5 Kg 

Tamanho Caixa Master
     27,5 cm       26,5 cm         27 cm
P.L.: 7,4 Kg  P.B.:  8,2 Kg 

Caixa (500ml)
12 unidades

Caixa (1 litro)
9 unidades

Para compartilhar

ARMAZENAMENTO

MODO DE USO
Espalhe o gel antisséptico suficiente para cobrir toda a superfície das 

palmas e costas das mãos, espalhe suavemente sobre a superfície 

aplicada, mesmo entre os dedos. Massageie durante 20 segundos. 

Não é necessário enxaguar.

Manter fora do alcance das crianças.

Manter longe do fogo e do calor.

Conservar em um lugar limpo.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico 

imediatamente.

Composição química

Aspecto

Densidade

Ph

Solubilidade

álcool ≥70

gel transparente e incolor

0,800 - 0,850 g / ml

6 - 8

Solúvel em água
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Para compartilhar
MODO DE USO
Espalhe o gel antisséptico suficiente para cobrir toda a superfície das 

palmas e costas das mãos, espalhe suavemente sobre a superfície 

aplicada, mesmo entre os dedos. Massageie durante 20 segundos. 

Não é necessário enxaguar.

Composição química

Aspecto

Densidade

Ph

Solubilidade

álcool ≥70

gel transparente e incolor

0,800 - 0,850 g / ml

6 - 8

Solúvel em água

Bidões individuais
5 Litros

Opcional
Caixa com 4 unidades

Peso
P.B.: 4,2 Kg 
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Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com

Manter fora do alcance das crianças.

Manter longe do fogo e do calor.

Conservar em um lugar limpo.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico 

imediatamente.

ARMAZENAMENTO



Álcool
antibacteriano
70%
Nosso álcool antibacteriano, à base de álcool etílico, foi 

desenvolvido para eliminar germes, bactérias e todo o tipo de 

vírus. Sua fórmula com glicerina deixa as mãos hidratadas e 

elimina todos os tipos de organismos indesejados em apenas 

20 segundos.

Nós ajudamos você a fazer uma limpeza rápida em qualquer 

hora do dia e em qualquer lugar.  

Elimina 99% das bactérias





Manter fora do alcance das crianças.

Manter longe do fogo e do calor.

Conservar em um lugar limpo.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico 

imediatamente.

ARMAZENAMENTO

MODO DE USO
Espalhe o álcool antisséptico suficiente para cobrir toda a superfície 

das palmas e costas das mãos, espalhe suavemente sobre a 

superfície aplicada, mesmo entre os dedos. Massageie durante 20 

segundos. Não é necessário enxaguar.

Composição química

Aspecto

Densidade

Ph

Solubilidade

Álcool ≥70

Transparente e incolor

g / ml

6 - 8

Solúvel em água

Tamanho Caixa Master
     35 cm          22 cm        21,5 cm
P.L.: 4,95 Kg  P.B.: 6 Kg 

Tamanho Caixa Master
     27,5 cm       26,5 cm     27 cm
P.L.: 7,45 Kg  P.B.: 8,5 Kg 

Caixa (500ml)

12 unidades
Caixa (1 Litro)
9 unidades
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Para compartilhar





Manter fora do alcance das crianças.

Manter longe do fogo e do calor.

Conservar em um lugar limpo.

Em caso de ingestão acidental, procurar um médico 

imediatamente.

ARMAZENAMENTO

MODO DE USO
Espalhe o álcool antisséptico suficiente para cobrir toda a superfície 

das palmas e costas das mãos, espalhe suavemente sobre a 

superfície aplicada, mesmo entre os dedos. Massageie durante 20 

segundos. Não é necessário enxaguar.

Composição química

Aspecto

Densidade

Ph

Solubilidade

Álcool ≥70

Transparente e incolor

g / ml

6 - 8

Solúvel em água

Opcional
Caixa com 4 unidades

Bidões individuais
3 Litros

Bidões individuais
5 Litros

Peso
P.B.: 2,7 Kg 

Peso
P.B.: 4,3 Kg 

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185 
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Para compartilhar



proteja quem
você ama



Por um mundo mais protegido!


