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A BENETTON NÃO QUER QUE O SEU CÃO PASSE FRIO NOA BENETTON NÃO QUER QUE O SEU CÃO PASSE FRIO NO
INVERNOINVERNO

O reino dos animais de estimação cresce a olhos vistos, com novas marcas a surgirem comO reino dos animais de estimação cresce a olhos vistos, com novas marcas a surgirem com

produtos exclusivos para os amigos de quatro patas e com outras a expandirem a sua oferta deprodutos exclusivos para os amigos de quatro patas e com outras a expandirem a sua oferta de

artigos para responder à procura dos humanos por peças que incluam cada vez mais os seusartigos para responder à procura dos humanos por peças que incluam cada vez mais os seus

bichos na família e no dia-a-dia.bichos na família e no dia-a-dia.

Entre adereços, comida personalizada e até óleo de canábis para relaxar, também a oferta de roupaEntre adereços, comida personalizada e até óleo de canábis para relaxar, também a oferta de roupa

para cães tem vindo a aumentar e a Benetton junta-se agora à lista de marcas que têm modapara cães tem vindo a aumentar e a Benetton junta-se agora à lista de marcas que têm moda

canina no seu portefólio.canina no seu portefólio.

Em lã (80%) e acrílico, com o entrançado característico da marca italiana, a nova camisola coloridaEm lã (80%) e acrílico, com o entrançado característico da marca italiana, a nova camisola colorida

da Benetton tem como principal objetivo ajudar os cães mais velhos, de pêlo curto, a manterem-seda Benetton tem como principal objetivo ajudar os cães mais velhos, de pêlo curto, a manterem-se

quentes, sobretudo no Inverno. Disponível nas cores verde bosque, verde maçã, azul centauro,quentes, sobretudo no Inverno. Disponível nas cores verde bosque, verde maçã, azul centauro,

laranja e framboesa, estas camisolas podem ser transformadas também em elementos de estilolaranja e framboesa, estas camisolas podem ser transformadas também em elementos de estilo

para donos que gostam de passear a condizer com o seu animal de estimação.para donos que gostam de passear a condizer com o seu animal de estimação.

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos
Direitos autorais © 2022 Todos os direitos reservadosDireitos autorais © 2022 Todos os direitos reservados

SOBRESOBRE ANIMAISANIMAIS

2121

NovNov

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos INÍCIOINÍCIO SOBRESOBRE     

https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/animais
https://www.mundopaisfilhos.com/sobre
https://www.mundopaisfilhos.com/animais
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/sobre

