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WATERNEUTRAL
Economizamos água no processo

de fabrico dos nossos produtos.

As matérias-primas e ingredientes

naturais utilizados crescem sem 

praticamente nenhuma irrigação

artificial e não poluem a água 

potável.

VEGAN
Fabricamos os nossos produtos

usando materiais à base de

plantas. É importante para nós

nunca serem realizados testes

em animais nem usar

componentes de origem animal.

JUSTO
Todo o trabalho merece uma

remuneração justa - estamos

completamente convencidos

disso. Para garantir isso,

mantemos um olhar atento à

nossa corrente de produção.

SOMOS  A
PRIMEIRA ESCOVA

DE DENTES
SUSTENTÁVEL

Somos a primeira empresa
na Europa a compensar as
emissões de CO2 da nossa

produção de escovas de dentes.
Este é apenas o primeiro passo no

caminho para as nossas
operações sem impacto ambiental.

Porque sem clima não há futuro!

06
UM TUBO DE
PASTA DE DENTES
FEITO EM
MADEIRA - COMO
ASSIM?

Desenvolvemos um tubo feito de 95%
de madeira de abeto com certificação
PEFC. É fantástico e protege o meio
ambiente!
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COMO
FUNCIONAM OS

NOSSOS
PRODUTOS NA

SUA LOJA

Quer estejam pendurados
ou num display atraente e

funcional - os nossos produtos
vão, certamente, chamar a

atenção na sua loja.
Graças ao design em papel

kraft, os produtos destacam-se
dos restantes.

CONTEÚDO

04 SUSTENTÁVEL
Compensação de CO2 
com a Climate Partner.

06 ESCOVAS DE DENTES
Feitas a partir de matérias
primas renováveis

10 PASTAS DE DENTES
Em um tubo sustentável
feito com 95% de madeira

12 HIGIENE ORAL
Interdental Sustentável
Escovas de dentes, fio
dentário com aplicador e
limpadores de língua feitos
de Bambu, sem BPA e sem
nylon em quatro tamanhos.

14 PASTILHAS DENTÍFRICAS

16 COTONETES
Feitos em bambu e algodão
orgânico certificado
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Sabonetes artesanais e bolsa
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bambu e suporte para
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óleo.
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escova de 

dentes

sustentável

Transforme a sua casa de 
banho num local sustentável...
A escova de dentes de

bambu da Hydrophil é a

primeira escova de dentes

sustentável em toda a

Europa! Antes a

sustentabilidade ambiental

não era considerada um

aspeto importante no

campo da higiene oral e

pessoal. Agora estamos a

mudar isso! 

Os nossos produtos são

importantes pelo impacto

positivo que têm no

mundo e na conservação

dos recursos.

Produzimos todos os

nossos produtos de forma

justa, sustentável e vegan.

O nosso objetivo é criar

uma gama de produtos

completa e sustentável

para a casa de banho. Uma

escova de dentes amiga do

ambiente é mais um passo

lógico nessa direção. 

Continuamos a encontrar

maneiras de tornar os

nossos produtos ainda

mais sustentáveis.

Estabelecemos padrões,

desde as cerdas sem

petróleo até à nossa

inovadora pasta de dentes,

cujo tubo é 95% feito de

madeira de abeto. E já

estamos a planear os

próximos passos!

Até a nossa pasta de dentes

é produzida de forma  

sustentável - este ano

seguir-se-ão mais

produtos. Para isto,

combatemos as emissões

de CO2, através da

extração de matérias

primas no nosso armazém.

Apoiamos um projeto de

água potável de padrão de

excelência, criado pelo

Climate Partner em 

Odisha, na Índia. 

A primeira

Apenas um terço das famílias na

Índia têm acesso a água potável,

o que promove a propagação de

doenças como a cólera e a febre

tifóide – que matam dois

milhões de crianças indianas por

ano.

O projeto em Odisha, que

apoiamos através da redução do

CO2, purifica a água através do

cloro, tornando-a disponível nas

lojas das aldeias – inclusive por

entrega ao domicílio. Assim, os

residentes de Odisha têm acesso

a água potável. Ao mesmo

tempo, torna-se desnecessário

ferver a água, o que diminui as

emissões de CO2 e combate a

desflorestação da região.

SUSTENTÁVEL

A PRIMEIRA ESCOVA
DENTAL SUSTENTÁVEL
DO MERCADO.

PROJECTO SUSTENTÁVEL CLIMATE PARTNER 

NA ÍNDIA, O
TRATAMENTO DA ÁGUA
PERMITE O ACESSO À
ÁGUA POTÁVEL E 
DIMINUI O CO2

A água tratada é
entregue

diretamente na
casa das pessoas.

Graças ao "Spring
Health", a água não
tem de ser fervida.

Odisha, Ìndia

Mais informações sobre o projeto em:
www.climatepartner.com
ID: 13281-1905-1001
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O NOSSO BEST SELLER
Escovas de Dentes Sustentáveis

Cerdas  feitas de matérias 
primas renováveis

Para as cerdas das nossas escovas,
usamos óleo de ricínio , extraído das
sementes da “Árvore Milagrosa”
(ricinus communis). Desta forma, o
ricínio contido nas nossas escovas é
de origem biológica e não contém
petróleo nem BPA.

Cabo feito em 
Bambu Moso

O cabo da nossa escova de dentes é
feita de bambu moso. Em condições
ideais, esta enorme variedade de
bambu cresce até 20 metros em
apenas dois anos – sem qualquer
irrigação artificial, fertilizantes ou uso
de pesticidas.

Corantes naturais
ecológicos

O corante usado nos cabos das nossas
escovas é produzido por um
fabricante de renome, Auro.
As tintas não têm solventes, são
amigas do ambiente e biodegradáveis.
Os corantes são resistentes à saliva,
adequados para brinquedos e
inofensivos para as pessoas e para o
ambiente
(DIN 53190, DIN EN 73.1).

ESCOVAS DE DENTES



ESCOVAS DE DENTES

Escovas de Dentes
de Bambu

Chegou a primeira escova de dentes amiga do

ambiente na Europa! As nossas escovas de dentes

sustentáveis, feitas de bambu, são a primeira

escolha para diminuir o uso de plástico na casa de

banho e proteger o ambiente. As cerdas médias,

suaves e extra suaves para adultos e crianças

são feitas com óleo de ricínio e, por isso, não

contêm petróleo ou BPA. Lavam minuciosamente os

dentes e não magoam as gengivas graças à sua

forma arredondada. Para que os clientes consigam

distinguir as suas escovas e a firmeza das cerdas,

colorimos as nossas escovas com os corantes

naturais da AURO. Para os adultos existem 5 cores 

e para as crianças 2 cores.

Cores para adultos: azul escuro, vermelho, azul

claro, verde, violeta e natural.

Cores para crianças: azul escuro e vermelho

Material do cabo feito 100% de bamboo, cerdas

feitas a partir de óleo de ricínio.

Cerdas: suaves e médias,

Produzido de forma ética na China

A pensar no ambiente
Escovas produzidas a partir de matérias primas

renováveis, sem BPA e sem petróleo.

Product
climatepartner.com/13281-1905-1001
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KEY 

FACTS



PASTAS DE DENTES

Pastas de Dentes
de Ervas + 
Vitamina B12

Esta pasta de dentes é fresca e tem um sabor

intenso de eucalipto, anis e cravinho. O selo

de qualidade NCS para cosméticos naturais

certificados garante que as nossas pastas de

dentes não possuem microplásticos,

parabenos, silicone, PEGs, ftalatos e vêm

numa embalagem amiga do ambiente.

O nosso tubo é feito de matérias primas

renováveis e garante a higiene e validade da

nossa pasta de dentes.

Sabor: eucalipto, anis, cravinho
Conteúdo: 75 ml, sem flúor

Pasta de Dentes 
de Menta com
Flúor

A nossa pasta de dentes de menta é a

companheira perfeita para as nossas

escovas de dentes ecológicas feitas de

bambu. O sabor a menta refresca o hálito e

proporciona um cuidado natural e completo

aos dentes, possuindo o selo de certificação

NCS para cosméticos naturais. A stevia -

adoçante natural - confere um agradável e

doce sabor, prevenindo a formação de placa

bacteriana.

Sabor fresco a menta
Conteúdo: 75 ml, com flúor

Material tubo 95% feito de madeira de abeto.

Produzido na Alemanha

A pensar no ambiente
O nosso tubo da pasta de dentes tem uma pegada de 
carbono inferior em mais de 40% do que uma pasta 
de dentes convencional.
Cosmético Natural Certificado

Product
climatepartner.com/13281-1905-1001

KEY 

FACTS

A dupla perfeita

para uma higiene oral

sustentável

Os nossos tubos 
são 95% feitos
com madeira de
abeto certificada
Reciclamos o lixo de carpintarias alemãs

para fazer os tubos das nossas pastas de

dentes. Comparando com embalagens

de polietileno, os nossos tubos têm uma

pegada ecológica 40% inferior. Além

disso, compensamos as emissões de

CO2. A nossa pasta de dentes é

ecologicamente neutra!

1110



A pensar no ambiente
Sustentável, sem BPA e sem óleo mineral.

Tam. 2      0,50mm

Tam. 3      0,60mm

HIGIENE ORAL

Limpadores de 
Língua

A cabeça extra plana e redonda do 

nosso limpador de língua é perfeita

para remover a placa bacteriana da

sua língua. Graças ao cabo de bambu

e cerdas de à base de plantas feitas

com óleo de rícino, é a escolha

sustentável ideal para uma rotina de

higiene oral ecológica.

Material cabo feito de bambu 100% biodegradável,

cerdas de base biológica feitas com óleo de rícino.

Cerdas macias

Produzido de forma ética na China

Escovilhões
Interdentários

Contém: 6 unidades
Tamanho: 0 - 3

A pensar no ambiente
Cabo feito de matérias primas renováveis, 

pode ser usado durante 14 dias.

Material cabo de bambu e cerdas sem BPA. 

Produzido de forma ética na China

Fio dentário
com aplicador

Contém: 20 unidades

Cuidados dentários amigos do

ambiente simplificados: o nosso fio

dentário com aplicador feito de

bambu, mantém os espaços entre os

dentes limpos, removendo de forma

sustentável as partículas de alimentos

e a placa bacteriana. Graças ao cabo

de bambu de desperdício zero, o

nosso fio dentário com aplicador

substitui os de plástico convencionais,

tornando a sua casa de banho muito

"mais verde".

KEY 

FACTS

Tam. 0      0,40mm

Tam. 1      0,45mm
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O cabo de bambu torna os nossos

escovilhões interdentais uma adição

ecológica à limpeza diária dos dentes.

Limpam os espaços entre os dentes e

estão disponíveis em diferentes

tamanhos. As cerdas são feitas de

nylon 612 Tynex®, produzido pelo

fabricante de renome, DuPont.

Assim, oferecemos escovilhões

resistentes e higiénicos para limpar

todos os espaços entre os dentes de

uma forma sustentável, sem plástico.



PASTILHAS DENTÍFRICAS

Pastilhas Dentífricas
Escovar os seus dentes 
naturalmente e sem plástico

Material vidro reutilizável e tampa de alumínio.

Produzido na Alemanha

A pensar no ambiente
Sem plástico, Cosmético Natural Certificado KEY 

FACTS

O recorte com o logótipo da

marca permite a visibilidade do

conteúdo.

Pastilhas
Dentífricas
Menta & Limão
Sabor fresco de menta e limão
Conteúdo: 130 pastilhas, sem flúor

As nossas pastilhas dentífricas são

ideais para levá-las consigo em

qualquer viagem. Até cabem no seu

porta escovas de bambu juntamente

com a escova de dentes. O sabor de

menta e limão proporciona um hálito

fresco enquanto o extrato de fruto do

monge oferece uma agradável doçura.

Graças aos seus ingredientes

naturais, as nossas pastilhas

dentífricas são Certificadas como

Cosmético Natural. (NCS)

Pastilhas
Dentífricas
Sálvia
Sabor herbal
Conteúdo: 130 pastilhas, com flúor

As pastilhas dentífricas com flúor

proporcionam um sabor fresco e

agradável a sálvia. Com estas pastilhas

cuida dos seus dentes e gengivas de

forma natural e completamente sem

plástico! Em termos simples, coloque

uma pastilha na boca e mastigue-a até

desenvolver uma ligeira espuma. Passe a

sua escova de dentes por água e escove

os dentes como habitualmente.

14
Colocar a pastilha dentífrica
entre os seus incisivos e mastigar 
bem.

Misture o pó na sua boca com 
saliva até que se forme uma 
espuma.

15
Molhe a sua escova de dentes e
escove os seus dentes como o
normal.



A produção é acelerada com
a ajuda de máquinas. Graças
a elas e aos nossos clientes,
conseguimos poupar 13.5
toneladas de plástico até ao
fim de 2019: simplesmente
com cotonetes.

A embalagem dos nossos 
cotonetes é cuidadosamente 

fechada à mão.

1716

COTONETES

Cotonetes
Contém: 100 unidades

Os nossos cotonetes são feitos a partir

do nosso material favorito –

adivinhou: bambu moso! Para as

pontas utilizamos algodão

orgânico certificado. Assim, podemos

oferecer-lhe a si e aos nossos clientes,

cotonetes biodegradáveis – uma ótima

alternativa aos cotonetes de plástico e

de papel.

A pensar no ambiente
Sem plástico, biodegradáveis, produzidos a partir

de matérias primas renováveis. 

Material bambu e algodão de agricultura biológica

controlada.

Produzido de forma ética na China

KEY 

FACTS



Material Sisal

Produzido de forma ética na China

Material Folha-de-flandres

Produzido na Alemanha

Luffa  Para
Sabonete

A almofada de sabonete Luffa oferece a cada

sabonete ou champô sólido, um novo local e

sem plástico para secar. A estrutura

naturalmente permeável da almofada de

luffa permite que os resíduos de água e

sabonete escorram facilmente. Estas

pequenas almofadas para sabonete são

feitas à mão unicamente com luffa. O cultivo

da luffa ocorre em condições controladas 

e claro, sem o uso de pesticidas.

A pensar no ambiente
Sustentável, sem plástico e biodegradável.

Material Luffa

Produzido em Espanha

KEY 

FACTS

Bolsa  para
sabonete de Sisal

A nossa bolsa de sabão é concebida para

guardar barras de sabonetes. É ótima para

guardar pedaços de sabão juntos e a

transformá-los em espuma. A superfície

texturizada da bolsa esfolia a pele e não

contém microplásticos ou outros aditivos

artificiais.

A pensar no ambiente
Sem plástico, biodegradável torna restos de

sabão reutilizáveis, lavar a 30°C.

KEY 

FACTS

ACESSÓRIOS
DE BANHO

SABONETES

Porta Sabonetes

O nosso firme porta sabonetes, sem plástico,

é a sua companhia em viagem para guardar

os seus sabonetes, deixando ainda espaço

para a nossa bolsa feita de sisal.

A pensar no ambiente
Sem plástico, reciclável, para todos os 

 tamanhos padrão de sabonete.

KEY 

FACTS

Sabonetes
Lavanda / Erva Príncipe

Os nossos sabonetes têm um aroma

refrescante a lavanda ou erva-príncipe.

São feitos a partir dos melhores óleos

naturais de azeitona, cacau, girassol e

manteiga de karité. Produzimos os

nossos sabonetes no norte de Hamburgo

usando o processo frio. 

São certificados pelo selo de cosméticos

naturais da ICADA.

A pensar no ambiente
Sem plástico, biodegradáveis, sem óleo 

de palma, cosméticos naturais

certificados

Conteúdo:  80gr

Produzido na Alemanha
KEY 

FACTS
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Bálsamo Para os
Lábios

O bálsamo para lábios da Hydrophil contém

manteiga de karité, manteiga de amêndoa,

cera de cânhamo e óleo essencial de laranja.  

Não tem quaisquer gorduras artificiais,

óleos e silicone. Com um efeito calmante e

anti-inflamatório. Produzimos o bálsamo

labial no norte de Hamburgo e a sua

embalagem é reutilizável e sem plástico.

BÁLSAMO PARA
OS LÁBIOS

ESPONJA  KONJAC

Conteúdo 7g

Produzido na Alemanha

A pensar no ambiente
Sem plástico, sem perfumes, cosméticos

naturais certificados

KEY 

FACTS
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Esponja Konjac 

Pode usar a nossa esponja de konjac para

limpar, esfoliar e massajar gentilmente a

sua pele. As suas propriedades alcalinas

ajudam a pele propícia ao acne. É também

adequada para o banho dos bebés. A limpeza

com a esponja de konjac é uma tradição

japonesa há séculos. Humedeça-a com água

e faça uma massagem no rosto e área do

pescoço com movimentos circulares.
Material: raíz de konjac, fio de algodão 

Produzido de forma ética na China

A pensar no ambiente
Sem plástico, biodegradável, produzido a

partir de matérias primas renováveis 

KEY 

FACTS



SUPORTE DE ESCOVAS PORTA ESCOVAS

Material: Cerâmica

Cores: Azul e branco

Produzido na Alemanha

Suporte de
Escovas
feito de cerâmica
Desenvolvemos o nosso suporte para

escovas de dentes juntamente com os

workshops Ruperti. É feito à mão por

pessoas com uma incapacidade física ou

mental.

A pensar no ambiente
Sem plástico, durável.

KEY 

FACTS

Elixir
Sabor: menta fresca, cravinho e sálvia
Conteúdo: 100 ml (concentrado: até 130 lt.)

O elixir concentrado possui óleos de

alta qualidade. Apenas 3 gotas

dissolvidas num copo de água são

suficientes. A nossa essência herbal

garante um hálito fresco duradouro,

ajudando também as funções

naturais da mucosa oral. É certificada

Cosmos Natural. 

Elixir em Óleo
Sabor: herbal refrescante
Conteúdo: 100 ml 

Desenvolvemos o nosso elixir em óleo

especialmente for drawing oils. Possui

o selo Cosmos Natural. Ingredientes

de origem vegetal como o óleo de

sálvia e cravinho ajudam a manter a

membrana mucosa oral saudável, a

prevenir a placa bacteriana e as

cáries. É adequado para crianças.

Material: vidro 

Produzido na Alemanha

A pensar no ambiente
100% origem natural, cosméticos naturais

certificados.

KEY 

FACTS

Elixir & Elixir em óleo

22

Porta Escovas

A sua escova de dentes pode viajar consigo

no nosso porta escovas de bambu. O porta

escovas é leve, forte e feito totalmente de

bambu. É a alternativa sustentável aos porta

escovas convencionais, feitos de plástico.

Material: 100 % feito de bambu 

Produzido de forma ética na China

A pensar no ambiente
100% origem natural, cosméticos naturais

certificados.

23

KEY 

FACTS
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COPO PARA ESCOVA

CELULOSE LIGNINA

CERAS NATURAIS CANA DE AÇÚCAR

Constitui o conteúdo de fibra
do Arboblend. Tal como na
parede celular das plantas, a
celulose é a base para um
material natural e elástico.

É o elemento principal da
madeira sólida. Incorporado
numa estrutura básica de
celulose, esta macromolécula.
Atribui a elevada força
compressiva e resistência do
Arboblend.

Atribui outros componentes,
tais como o chamado
polietileno “verde”, que
contribui para a firmeza do
Arboblend.

Impermeabilizam o material e
selam a sua superfície,
tornando o nosso copo à
prova de água. Assim, pode
ser lavado de forma fácil e
rápida.

ARBOBLEND em vez de plástico,
uma verdadeira alternativa
O material orgânico, Arboblend, foi desenvolvido nos

anos 90. Diferentes proporções de matérias primas

renováveis dão-lhe propriedades particulares: as fibras

naturais (celulose) conferem-lhe a elasticidade necessária,

os biopolímeros (obtidos da lignina, amido ou do

polietileno “verde”) juntamente com ceras naturais são

utilizados para oferecer a firmeza necessária.

Quando aquecido, o Arboblend pode ser moldado como

plástico normal e é processado através de moldagem por

injeção.

A pensar no ambiente
Material inovador à base de celulose, sem 

BPA e melamina.

Material Arboblend.

Cores natural (0,33l), azul, verde (0,25l)

Produzido na Alemanha

Copo para Escova
de Dentes
Os nossos copos para escovas de dentes são

feitos de Arboblend, um material inovador.

Garantem segurança alimentar e não têm

BPA e melamina. 

A base do Arboblend é a celulose. Os

restantes materiais usados são: ceras

naturais, lignina, ácido poliáctido, ácido

polyhydroxystearic, amido, resina natural,

ácidos gordos naturais, polietileno “verde”,

PA orgânico e aditivos orgânicos.

KEY 

FACTS

PROCESSAMENTO
Quando o Arboblend é

aquecido, torna-se maleável
como o plástico convencional

e passa pelo processo de
moldagem por injeção.



Os nossos produtos
na sua loja

Usamos papel kraft na embalagem dos nossos
produtos, o que os torna altamente
reconhecíveis e os destaca dos restantes. Os
produtos são feitos para serem pendurados e, 

como tal, apresentam uma perfuração prática
para que seja mais fácil organizá-los na
prateleira - basta simplesmente colocar cada
unidade num display.   

Possuímos ainda expositores individuais para os
nossos best sellers, como as nossas escovas de
dentes ou bálsamo labial. Se estiver interessado,
contacte-nos!   
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OITO BOAS RAZÕES

oito boas
O NOSSO COMPROMISSO 
o seu argumento de venda

razões

SOMOS A 
PRIMEIRA
EMPRESA

na Europa a

oferecer escovas

de dentes amigas

do ambiente.

Escovar os dentes

nunca foi tão

sustentável!

EMBALAGEM
CERTIFICADA

As nossas embalagens em
papel kraft já são
parcialmente certificadas
pela FSC. Estamos a trabalhar
para que brevemente todas
tenham este selo. 

SUSTENTÁVEL

Apesar da nossa produção
ser sustentável, os nossos
produtos também geram
emissões de CO2. No caso
das escovas e pasta de dentes,
compensamos essas
emissões ao apoiar um
projeto na ìndia, com o
objetivo de promover o
acesso a água potável.
Também já estamos a
trabalhar para que os nossos
restantes produtos não
deixem pegada ecológica.

ID 13281-1905-1001

COSMÉTICOS NATURAIS
CERTIFICADOS

Sustentabilidade comprovada!
Os nossos cosméticos naturais
têm selos de institutos de
renome. São todos produzidos
na Alemanha. 

MATÉRIAS PRIMAS
RENOVÁVEIS

O bambu é – como sabem – a
nossa matéria prima favorita.
Outros materiais renováveis no
entanto, também nos têm
marcado. Usamos, por
exemplo, sisal, algodão
orgânico, óleo de ricínio e raíz
de konjac.

FABRICADO NA CHINA
DE FORMA ÉTICA 

A nossa produção acontece
onde crescem os materiais que
usamos. No caso de alguns
produtos, na China. Lá, temos
atenção às condições de
trabalho e pagamos acima do
dobro do salário mínimo local.

FEITO COM 
ARBOBLEND

Os copos para escova
Hydrophil são feitos de um
material de celulose
chamado Arboblend®. Assim
oferecemos uma opção sem
melamine!

TUBO DE MADEIRA

O tubo da nossa pasta de dentes é
95% feito de madeira de abeto da
Europa, certificada pela PEFC.
É maioritariamente reciclado a
partir do lixo de carpintarias
alemãs. Graças a esta matéria
prima, a nossa pegada ecológica é
40% melhor do que a dos tubos de
pasta de dentes normais.

ENTREGA
SUSTENTÁVEL

A Hydrophil envia todas as
encomendas através da DHL
GoGreen. Assim, neutraliza as
emissões de CO2 do transporte.
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ARTIGOS FEITOS NA CHINA

Ningbo,
 China

Artigos feitos na China
O nosso bambu cresce nas

condições ideais, sem

qualquer irrigação

artificial e sem utilização

de fertilizantes ou

pesticidas. É por esta razão

que a China é o local

perfeito para fabricar os

nossos produtos de bambu.

Infelizmente, dado que as

rotas de transporte são

muito longas,

compensamos as emissões

de CO2 da produção das

nossas escovas de dentes.

Brevemente, na China,

iremos produzir outros

produtos de forma

sustentável. Assim, pode

ajudar a proteger o

ambiente todos os dias ao

escovar os dentes! 

Graças às suas propriedades

antibacterianas naturais, o

bambu é ideal para criar

produtos inovadores e

sustentáveis no setor

W.A.S.H.*. Usamos a grande

variedade de bambu moso.

As suas condições ideais de

cultivo estão localizadas na

região de Ningbo, ao sul de

Shangai.

E graças ao clima quente e

húmido, o bambu desta

região floresce em apenas

dois anos e atinge os 20

metros de altura.

Conseguimos produzir cerca

de 1000 escovas de dentes a 

BAMBU MOSO:
O SUPER HERÓI DO CO2

partir de uma só planta.

Durante o seu rápido

crescimento, absorve o

CO2 mais rapidamente do

que outros tipos de árvore

que, comparativamente,

crescem mais devagar.

Ainda tem a vantagem de

se propagar sozinho: os

rizomas subterrâneos

fazem nascer outros

bambus na proximidade.

Desta forma, ao mesmo

tempo que colhemos a

matéria prima necessária

para criar os nossos

produtos sustentáveis, a

nossa Floresta de bambu

continua a prosperar sem

a nossa intervenção.

SALÁRIOS JUSTOS!

Sabemos que na China, as

condições de trabalho nem

sempre são favoráveis e que

os direitos dos

trabalhadores não são uma

garantia. Por esta razão,

acreditamos na importância

de defender a

sustentabilidade e condições

de trabalho justas, lutando

pela mudança!

Acreditamos que condições

de trabalho favoráveis

devem ir além de um salário

justo!

Water, Sanitation, Hygiene

Pagamos aos nossos

trabalhadores mais do

dobro do salário mínimo

regional.

Pagamos as horas extras

separadamente e, como é

óbvio, oferecemos roupas

de trabalho que asseguram

proteção. Para além disso,

a idade mínima para

trabalhar na nossa linha

de produção são 18 anos

de idade.

Realizamos inspeções

várias vezes por ano,

garantindo a manutenção

dos nossos padrões.

Optámos pela China como o nosso local de produção, dado
que as condições de crescimento no nosso bambu são ideais.
Em contrapartida, compensamos as emissões de CO2.
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PELO AMOR À ÁGUA
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pelo amor

à água

A água perfaz dois terços do

planeta Terra, o que nos faz

pensar que seria suficiente

para todos! 

Contudo, é importante ter

em conta que apenas 3%

dos depósitos de água no

mundo possuem água fresca

e potável. Por este motivo, a

água é um recurso valioso,

extremamente limitado. 579

milhões de pessoas no

mundo não têm acesso a

água potável e limpa e mais

de 2000 milhões de pessoas

não têm sequer acesso a

saneamento básico. Estamos

a falar de um quarto da

população mundial!

Factos como estes levam-nos

a refletir acerca da forma

como tratamos o nosso

planeta; como tratamos os

outros seres humanos;

acerca do consumo dos

recursos valiosos que temos

e sobre que tipo de mundo

queremos deixar aos nossos

filhos e netos.

Tentamos usar e poluir a

menor quantidade de água

possível nos nossos

produtos. Sempre que

possível, utilizamos matérias

primas que necessitam

pequenas quantidades de

água. 

Através da seleção das

nossas matérias primas e do

nosso compromisso,

oferecemos alternativas

sustentáveis para que tenha

uma casa de banho amiga

do ambiente e, juntamente

connosco, faça do mundo

um sítio melhor. 

10% DO NOSSO LUCRO
DESTINAM-SE À VIVA CON
AGUA

Existem muitos aspetos

relacionados com a água

que não conseguimos

influenciar diretamente e,

por isso, doamos 10% do

nosso lucro à Viva con Agua

de Sankt Pauli e V.

Esta instituição promove

projetos ligados à água, em

todo o mundo. Permite

também que as pessoas

tenham acesso a água

potável, assim como um

sistema de higiene e

saneamento – um direito

humano que ao momento

lhes tinha sido recusado. Os

nossos três fundadores,

Christoph, Sebastian e

Wanja, descobriram a sua

paixão através da Via con

Agua e começaram assim a

focar-se no problema da

água. O resultado foram

projetos em conjunto e as

escovas de dentes de

bamboo Hydrophil. O amor

pela água continuará a

inspirar-nos a desenvolver

produtos novos e

sustentáveis.

A Wanja e o Christoph apoiam a campanha “A água é
um direito humano” promovida pela Viva con Agua. A

campanha chama a atenção ao facto de existirem
lugares no mundo em que não existe  água potável. 
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ENCOMENDAS ONLINE

Através da nossa loja, pode

encomendar online todos os

nossos produtos, folhetos,

displays e materiais de

ponto de venda.

Faça o seu registo online!

www.lisboa-com-etica.pt

http://www.lisboa-com-etica.pt/

