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REIVINDICAÇÕES 

1. Composição para cuidados pessoais, 

caracterizada pelo fato de que compreende: 

a) uma quantidade eficaz de zinco piritiona; 

b) uma quantidade eficaz de um quelador de ferro 5 

ou um material quelador de ferro,  

em que o quelador de ferro ou um material 

quelador de ferro é selecionado do grupo consistind o em 

EDDHMA Sal de Zinco, Maltol Sal de Zinco, EDDHA Sal  de 

Zinco, Ácido Benzo-hidroxâmico Sal de Zinco, Tiomal tol Sal 10 

de Zinco e 1,2-Dimetil-3-hidróxi-4-piridona Sal de Zinco; 

em que o Sal de Zinco de EDDHA e EDDHMA apresenta a  

estequiometria de zinco para o ligante de 1:1 de ou  2:1; 

em que o EDDHA é selecionado do grupo consistindo 

em o,o-EDDHA (etilenodiamina-N,N’-di(ácido 2-hidrox ifenil 15 

acético), e o,p-EDDHA (etilenodiamina-N-(ácido 2-

hidroxifenil acético)-N’-(ácido 4-hidroxifenil acét ico); 

em que o EDDHMA é selecionado do grupo 

consistindo em o,o-EDDHMA (etilenodiamina-N,N’-di(á cido 2-

hidróxi-4-metilfenil acético), e o,o’-EDDHMA 20 

(etilenodiamina-N-(ácido 2-hidróxi-4-metilfenil acé tico)-

N’-(ácido 2-hidroxi-6-metilfenil acético); 

em que a combinação do quelador de ferro e a 

piritiona ou um sal metálico polivalente de uma pir itiona 

tem uma concentração inibitória fracionada menor ou  igual a 25 

0,5 de acordo o método de teste de Concentração Ini bitória 

Fracionada. 

2. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de q ue a 

piritiona ou um sal metálico polivalente de uma pir itiona 30 

está presente de 0,01% a 5%. 
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3. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato  de que 

o quelador de ferro está presente de 0,01% a 5%. 

4. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracter izada 5 

pelo fato de que a piritiona ou um sal metálico pol ivalente 

de uma piritiona está presente de 0,1% a 2% e o que lador de 

ferro está presente de 0,1% a 2%. 

5. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracter izada 10 

pelo fato de que a relação de um quelador de ferro para 

piritiona ou um sal metálico polivalente de uma pir itiona 

está na faixa de 1:10 a 10:1. 

6. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de q ue o 15 

zinco piritiona está na forma de partícula de plaqu eta, 

sendo que as partículas têm um tamanho médio de até  20 µm. 

7. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com a reivindicação 6, caracterizada pelo fato de q ue as 

partículas têm tamanho médio de até 5 µm, preferive lmente 20 

em que as partículas têm tamanho médio de até 2,5 µ m. 

8. Composição para cuidados pessoais, de acordo 

com qualquer uma das reivindicações 1 a 7, caracter izada 

pelo fato de que compreende um tensoativo. 

9. Composição para cuidados pessoais, de com a 25 

reivindicação 8, caracterizada pelo fato de que o 

tensoativo compreende um tensoativo detersivo. 

10. Composição para cuidados pessoais, de com a 

reivindicação 9, caracterizada pelo fato de que o t ensoativo 

detersivo compreende tensoativo detersivo aniônico,  30 

zwiteriônico ou anfotérico, ou uma combinação deste s. 
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