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SACOS-CAMA MINÔ: SOLUÇÃO DESEJADA PARA UM SONOSACOS-CAMA MINÔ: SOLUÇÃO DESEJADA PARA UM SONO
DESCANSADODESCANSADO

Marca 100% portuguesa de sacos-cama para crianças dos 0 aos 6 anos;Marca 100% portuguesa de sacos-cama para crianças dos 0 aos 6 anos;

Funcionam como ninho, proporcionando maior conforto durante o sono:Funcionam como ninho, proporcionando maior conforto durante o sono:

Versáteis, e muito práticos são a solução ideal para todo o tipo de camas, seja em casa ou naVersáteis, e muito práticos são a solução ideal para todo o tipo de camas, seja em casa ou na

escola.escola.

Dormir é crítico para o desenvolvimento das crianças. E mesmo quem não tem �lhos sabe que asDormir é crítico para o desenvolvimento das crianças. E mesmo quem não tem �lhos sabe que as

noites mal dormidas ou a hora da sesta são temas recorrentes nas conversas dos adultos e quenoites mal dormidas ou a hora da sesta são temas recorrentes nas conversas dos adultos e que

geram muitas dúvidas e preocupações. São igualmente uma das maiores queixas dos pais nageram muitas dúvidas e preocupações. São igualmente uma das maiores queixas dos pais na

gestão do dia-a-dia, assim como uma preocupação constante quer em casa, quer na escola.gestão do dia-a-dia, assim como uma preocupação constante quer em casa, quer na escola.

Assim nasce a Assim nasce a MinôMinô, uma marca 100% portuguesa criada por uma mãe e educadora de infância,, uma marca 100% portuguesa criada por uma mãe e educadora de infância,

que vivia e assistia no dia-a-dia ao problema das noites e sestas mal dormidas. O saco cama Minôque vivia e assistia no dia-a-dia ao problema das noites e sestas mal dormidas. O saco cama Minô

foi criado para oferecer às crianças um bom conforto durante o sono, e são ótimos para as criançasfoi criado para oferecer às crianças um bom conforto durante o sono, e são ótimos para as crianças

�caram sempre�caram sempre tapadas e  tapadas e quentquentinhas. inhas. 

Antes de existir a Minô o mercado oferecia apenas produtos semelhantes para bebéAntes de existir a Minô o mercado oferecia apenas produtos semelhantes para bebés de bers de berço,ço,

passando diretamente para o tamanho de adulto.passando diretamente para o tamanho de adulto.

Aliado ao conforto a marca oferece um sentido de segurança para as crianças e para os pais, sendoAliado ao conforto a marca oferece um sentido de segurança para as crianças e para os pais, sendo

que todos os produtos da marca apresentam múltiplas utilizações em diferentes tipos de cama (deque todos os produtos da marca apresentam múltiplas utilizações em diferentes tipos de cama (de

grades, de viagem e crates das escolas) e são de prática aplicação e de fágrades, de viagem e crates das escolas) e são de prática aplicação e de fácil transporte.cil transporte.
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