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A Primark volta a juntar-se à associação (RED) para lançar uma coleção de roupa de lazer e loungeA Primark volta a juntar-se à associação (RED) para lançar uma coleção de roupa de lazer e lounge

que apoia a luta contra as pandemias em cada compra.que apoia a luta contra as pandemias em cada compra.

A coleção de fatos de treino, t-shirts e acessórios para mulher, homem e criança foi feita a pensarA coleção de fatos de treino, t-shirts e acessórios para mulher, homem e criança foi feita a pensar

no Inverno, sendo que 10% do preço de cada peça vai diretamente para o Fundo Global parano Inverno, sendo que 10% do preço de cada peça vai diretamente para o Fundo Global para

combater as pandemias com a ajuda da (RED).combater as pandemias com a ajuda da (RED).

Fundada em 2006, a (RED) associa-se a marcas conhecidas mundialmente para criar produtos eFundada em 2006, a (RED) associa-se a marcas conhecidas mundialmente para criar produtos e

experiências com o carimbo (RED), de forma a angariar meio �nanceiros para apoiar um dosexperiências com o carimbo (RED), de forma a angariar meio �nanceiros para apoiar um dos

maiores fundos internacionais dedicados à saúde, com especial foco nas pandemias.maiores fundos internacionais dedicados à saúde, com especial foco nas pandemias.

Com preços que variam entre 3€ e os 20€, esta coleção de 16 peças estará disponível em lojasCom preços que variam entre 3€ e os 20€, esta coleção de 16 peças estará disponível em lojas

selecionadas a partir do próximo mês de Dezembro.selecionadas a partir do próximo mês de Dezembro.
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