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PUMA E TINYCOTTONS LANÇAM NOVA COLEÇÃO A PENSARPUMA E TINYCOTTONS LANÇAM NOVA COLEÇÃO A PENSAR
NAS CRIANÇAS MAIS AVENTUREIRASNAS CRIANÇAS MAIS AVENTUREIRAS

A PUMA e a marca de moda infantil tinycottons celebraram uma parceria para apresentar uma novaA PUMA e a marca de moda infantil tinycottons celebraram uma parceria para apresentar uma nova

coleção desenhada para os mais pequenos.  coleção desenhada para os mais pequenos.  

A coleção A coleção PUMA x TINYCOTTONSPUMA x TINYCOTTONS para esta temporada foi desenhada para incentivar as crianças a para esta temporada foi desenhada para incentivar as crianças a

passarem mais tempo juntas, a brincar e a explorar. Inspirada nos mais pequenos elementos dapassarem mais tempo juntas, a brincar e a explorar. Inspirada nos mais pequenos elementos da

natureza, esta coleção imaginativa, é pensada para os pequenos exploradores e inclui materiaisnatureza, esta coleção imaginativa, é pensada para os pequenos exploradores e inclui materiais

sustentáveis e desenhos reduzidos.sustentáveis e desenhos reduzidos.

A gama completa desta coleção, inspirada em elementos de design vintage, inclui vestuário,A gama completa desta coleção, inspirada em elementos de design vintage, inclui vestuário,

calçado e acessórios para bebés, crianças e juniores, onde a inclusão, diversidade e a ênfase nacalçado e acessórios para bebés, crianças e juniores, onde a inclusão, diversidade e a ênfase na

sustentabilidade fazem parte, com as camisolas e calças “sweatpants” produzidas com 30%desustentabilidade fazem parte, com as camisolas e calças “sweatpants” produzidas com 30%de

algodão reciclado.algodão reciclado.

A tinycottons é sinónimo de excelente design, elevada qualidade e, acima de tudo, de muitaA tinycottons é sinónimo de excelente design, elevada qualidade e, acima de tudo, de muita

diversão. A marca foi fundada em 2012 em Barcelona e formou parcerias com as mais diversasdiversão. A marca foi fundada em 2012 em Barcelona e formou parcerias com as mais diversas

marcas desportivas globais, antes de lançar artigos de moda icónicos para os mais pequenos.marcas desportivas globais, antes de lançar artigos de moda icónicos para os mais pequenos.

A nova coleção PUMA x TINYCOTTONS encontra-se já disponível.A nova coleção PUMA x TINYCOTTONS encontra-se já disponível.
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