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ACTIMEL LANÇA UMA NOVA EDIÇÃO LIMITADA KIDS EMACTIMEL LANÇA UMA NOVA EDIÇÃO LIMITADA KIDS EM
PARCERIA COM A PIXARPARCERIA COM A PIXAR

Com os tempos desa�antes que vivemos, dos mais velhos aos mais novos, todos precisamos deCom os tempos desa�antes que vivemos, dos mais velhos aos mais novos, todos precisamos de

nos cuidar e olhar pelo nosso bem-estar. A pensar nisso, e na semana em que se assinala um novonos cuidar e olhar pelo nosso bem-estar. A pensar nisso, e na semana em que se assinala um novo

regresso às aulas, Actimel promete regresso às aulas, Actimel promete ser um aliado deliciosos e divertido para toda a família, ser um aliado deliciosos e divertido para toda a família, comcom

o lançamento de uma nova edição kids em parceria com a Pixar.o lançamento de uma nova edição kids em parceria com a Pixar.

Fonte de cálcio e vitamina B, contém alto teor de vitamina D que ajuda ao normal funcionamentoFonte de cálcio e vitamina B, contém alto teor de vitamina D que ajuda ao normal funcionamento

do sistema imunitário das crianças. Desta vez os novos Actimel Kids do sistema imunitário das crianças. Desta vez os novos Actimel Kids trazem consigo 24trazem consigo 24

personagens de alguns dos �lmes favoritos de toda a família, numa edição limitada depersonagens de alguns dos �lmes favoritos de toda a família, numa edição limitada de

garrafas colecionáveis que vão tornar a hora do lanche num momento saudável e divertido. Toygarrafas colecionáveis que vão tornar a hora do lanche num momento saudável e divertido. Toy

Story, Brave, Monstros & Companhia, À Procura de Nemo e muitos outros, fazem parte destaStory, Brave, Monstros & Companhia, À Procura de Nemo e muitos outros, fazem parte desta

turma incrível da qual agora todos os miúdos vão querer fazer parte!turma incrível da qual agora todos os miúdos vão querer fazer parte!

Para Para Inês Brodheim, Senior Brand Manager da marcaInês Brodheim, Senior Brand Manager da marca,«Actimel tem um lugar especial na,«Actimel tem um lugar especial na

alimentação e coração das famílias portuguesas; todos nos recordamos do imaginário da bolha dealimentação e coração das famílias portuguesas; todos nos recordamos do imaginário da bolha de

proteção Actimel do passado! Hoje, a relevância da marca acentua-se ainda mais como opção paraproteção Actimel do passado! Hoje, a relevância da marca acentua-se ainda mais como opção para

ajudar o sistema imunitário, por isso, esta parceria com a Pixar e as divertidas garra�nhasajudar o sistema imunitário, por isso, esta parceria com a Pixar e as divertidas garra�nhas

colecionáveis são uma forma de envolver toda a família enquanto promovemos, desde cedo e decolecionáveis são uma forma de envolver toda a família enquanto promovemos, desde cedo e de

forma leve, o tema da alimentação saudável e a sua importância no sistema imunitário, tãoforma leve, o tema da alimentação saudável e a sua importância no sistema imunitário, tão

relevante no contexto atual. Temos a certeza de que irão fazer as delícias de miúdos e graúdos»relevante no contexto atual. Temos a certeza de que irão fazer as delícias de miúdos e graúdos»

Esta edição limitada estará disponível a partir de 10 de janeiro, durante 4 meses, nos habituaisEsta edição limitada estará disponível a partir de 10 de janeiro, durante 4 meses, nos habituais

canais de distribuição, nos formatos de 6 e 12 unidades, com um PVP recomendado de 3,29€ ecanais de distribuição, nos formatos de 6 e 12 unidades, com um PVP recomendado de 3,29€ e

5,99€5,99€ respetivamente.  respetivamente. 

ACTIMEL, NENHUM OUTRO AJUDA MAIS O NOSSO SISTEMA IMUNITÁRIO*!ACTIMEL, NENHUM OUTRO AJUDA MAIS O NOSSO SISTEMA IMUNITÁRIO*!

**Actimel Kids tem alto teor de vitamina D e é fonte de cálcio e vitamina B6. A Vitamina D ajuda ao normal funcionamento do sistemaActimel Kids tem alto teor de vitamina D e é fonte de cálcio e vitamina B6. A Vitamina D ajuda ao normal funcionamento do sistema

imunitário das crianças. Deverá ser consumido integrado numa alimentação e estilo de vida saudáveis.imunitário das crianças. Deverá ser consumido integrado numa alimentação e estilo de vida saudáveis.
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