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A Twistshake, marca sueca de puericultura e marca tendência a nível internacional, instala-seA Twistshake, marca sueca de puericultura e marca tendência a nível internacional, instala-se

�nalmente no mercado nacional, pela mão da portuguesa Xarmadis, para tornar mais fácil e mais�nalmente no mercado nacional, pela mão da portuguesa Xarmadis, para tornar mais fácil e mais

divertida a vida das famílias portuguesas. Com um portfolio alargado de produtos, dos coloridosdivertida a vida das famílias portuguesas. Com um portfolio alargado de produtos, dos coloridos

biberões aos carrinhos de bebé, sem esquecer os têxteis, produtos de banho ou acessóriosbiberões aos carrinhos de bebé, sem esquecer os têxteis, produtos de banho ou acessórios

variados, os produtos variados, os produtos TwistshakeTwistshake têm em comum a qualidade, a funcionalidade, a durabilidade, a têm em comum a qualidade, a funcionalidade, a durabilidade, a

tecnologia inovadora, a segurança e, claro, o design.tecnologia inovadora, a segurança e, claro, o design.

Empreendedora desde a sua génese, a história da Twistshake parece comprovar o ditado “AEmpreendedora desde a sua génese, a história da Twistshake parece comprovar o ditado “A

necessidade aguça o engenho”, não tivesse a marca surgido das di�culdades sentidas pela próprianecessidade aguça o engenho”, não tivesse a marca surgido das di�culdades sentidas pela própria

fundadora e CEO, Vienar Roaks, enquanto mãe, nos cuidados ao seu primeiro bebé.fundadora e CEO, Vienar Roaks, enquanto mãe, nos cuidados ao seu primeiro bebé.

Da sua experiência, assim como de relatos e inúmeras situações a que assistiu, resultou aDa sua experiência, assim como de relatos e inúmeras situações a que assistiu, resultou a

convicção clara de que existia uma carga de trabalhos e problemas associados à alimentação deconvicção clara de que existia uma carga de trabalhos e problemas associados à alimentação de

bebés ou crianças – nomeadamente no que respeita à preparação do leite – aos quais era precisobebés ou crianças – nomeadamente no que respeita à preparação do leite – aos quais era preciso

responder. Rapidamente, Vienar Roaks começou a pensar como podia ser possível solucionar trêsresponder. Rapidamente, Vienar Roaks começou a pensar como podia ser possível solucionar três

questões essenciais: prevenção dos grumos no leite do bebé, doseamento e�ciente e limpeza fácil.questões essenciais: prevenção dos grumos no leite do bebé, doseamento e�ciente e limpeza fácil.

A resposta surge sob a forma de biberão – o Twistshake -, especialmente desenvolvido com baseA resposta surge sob a forma de biberão – o Twistshake -, especialmente desenvolvido com base

nestas premissas, e que rapidamente se a�rmou como um favorito das famílias e in�uenciadoresnestas premissas, e que rapidamente se a�rmou como um favorito das famílias e in�uenciadores

um pouco por todo o mundo. A este juntam-se o Straw Cup, e o Kid Cup, que agora chegam aum pouco por todo o mundo. A este juntam-se o Straw Cup, e o Kid Cup, que agora chegam a

Portugal, entre outros utensílios que compõem a gama de alimentação. Mas o universo TwistshakePortugal, entre outros utensílios que compõem a gama de alimentação. Mas o universo Twistshake

não se esgota aqui. Em menos de 10 anos a marca cresceu, assumindo-se agora como referência denão se esgota aqui. Em menos de 10 anos a marca cresceu, assumindo-se agora como referência de

puericultura que acompanha a evolução dos bebés, respondendo com produtos divertidos epuericultura que acompanha a evolução dos bebés, respondendo com produtos divertidos e

descomplicados às necessidades crescentes das famílias.descomplicados às necessidades crescentes das famílias.

Reconhecidos pela sua qualidade e segurança, através de inúmeras certi�cações, os produtosReconhecidos pela sua qualidade e segurança, através de inúmeras certi�cações, os produtos

Twistshake têm vindo a conquistar, consecutivamente e em diversos mercados, distinções peloTwistshake têm vindo a conquistar, consecutivamente e em diversos mercados, distinções pelo

seu design e inovação.seu design e inovação.

Distribuída pela portuguesa Xarmadis. À venda em farmácias, parafarmácias e lojas deDistribuída pela portuguesa Xarmadis. À venda em farmácias, parafarmácias e lojas de

puericultura.  puericultura.  
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