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SUSTENTABILIDADE É O LEMA DA NOVA COLEÇÃO DASUSTENTABILIDADE É O LEMA DA NOVA COLEÇÃO DA
MUSTELAMUSTELA

A nova coleção da Mustela, já disponível em farmácias a parafarmácias, apresenta os produtosA nova coleção da Mustela, já disponível em farmácias a parafarmácias, apresenta os produtos

essenciais para o bebé, mas que cuidam igualmente do planeta.essenciais para o bebé, mas que cuidam igualmente do planeta.

Nesta gama da marca, o plástico foi substituído pelo cartão, apostando em materiais provenientesNesta gama da marca, o plástico foi substituído pelo cartão, apostando em materiais provenientes

de �orestas geridas de forma sustentável.de �orestas geridas de forma sustentável.

A A MustelaMustela indica, em comunicado, que os produtos com enxaguamento são biodegradáveis e que a indica, em comunicado, que os produtos com enxaguamento são biodegradáveis e que a

aquisição dos ingredientes utilizados cumpre requisitos de ética e responsabilidade, “respeitandoaquisição dos ingredientes utilizados cumpre requisitos de ética e responsabilidade, “respeitando

a biodiversidade”.a biodiversidade”.

Esta coleção foi criada em três cores (bege, rosa e azul) e em vários formatos. A escolha pode serEsta coleção foi criada em três cores (bege, rosa e azul) e em vários formatos. A escolha pode ser

feita entre cestas, bolsas, necessaires e as novas malas de maternidade multifunções, adaptáveisfeita entre cestas, bolsas, necessaires e as novas malas de maternidade multifunções, adaptáveis

para mochila, tiracolo ou mala de mão.para mochila, tiracolo ou mala de mão.
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