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Produz

A The Cheeky Panda, é composta 
por uma equipa dedicada de 
indivíduos que são apaixonados em 
encontrar soluções sustentáveis
para si e para a sua empresa. Nós 
oferecemos aconselhamento 
especializado, explicando como os 
nossos produtos únicos de tecido de 
bambu podem desempenhar um 
papel importante na estratégia de 
sustentabilidade da sua empresa. 
Podemos fornecer estatísticas- 
chave e resultados quantificáveis
que podem ser utilizados no âmbito 
da RSE anual e relatório de 
sustentabilidade.
.

Sustainable Procurement* é "um processo através do qual as organizações 
satisfazem as suas necessidades de bens, serviços, obras e serviços de 
utilidade pública, de uma forma que atinja uma boa relação custo-benefício 
em toda a vida e de gerar benefícios não só para a organização, mas 
também para a sociedade e a economia, minimizando ao mesmo tempo os 
danos para o ambiente".

A The Cheeky Panda foi fundada
em 2016 com o objetivo de fornecer
soluções verdadeiramente
sustentáveis para a desflorestação.
A nossa paixão pelo ambiente e
responsabilidade social é a força
motriz por detrás da conceção e
entrega de uma gama de produtos
verdadeiramente inovadora que
está a transformar a sua indústria.

O bambu é a planta de crescimento 
mais rápido do mundo. Cresce 30 
vezes mais depressa do que as 
árvores, o que faz com que seja o 
produto mais sustentável no 
mercado. Não se trata apenas da 
nossa fonte - é a nossa solução.

Além disso, as suas fibras mais redondas e longas 
criam seda - tecido liso e forte. Isto significa que os 
nossos tecidos não são apenas mais amigos do 
ambiente, mas são comprometidos com a 
qualidade. Como a erva, o bambu cresce por 
regeneração a partir das suas próprias raízes, não 
necessita de fertilizantes ou replantio.
A nossa solução para melhorar a sustentabilidade 
da sua empresa é através do fornecimento de um 
produto suave e eficaz, opção adequada para 
qualquer negócio, hotel, instituição educacional. 
A mudança para o nosso tecido de bambu de baixo 
teor de carbono é uma forma simples, mas eficaz 
de reduzir as suas emissões de CO2 de acordo 
com o Streamlined Energy e a Política de Relatório 
de Carbono (SECR).

*Chartered Institute of Purchasing and Supply Chain

Cresce

Porque Bambu?

mais rápido do que 
as árvores.

O papel higiénico "limpa" 
27.000 árvores por dia.

Absorve

mais CO2 do que 
as árvores.

mais oxigénio do 
que as árvores.A Solução Cheeky Panda

2 UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Um Futuro Sustentável para
a Indústria de Tecidos

*Fonte: National Geographic 2010
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O MSDUK certificou que The Cheeky Panda é um Negócio Minoritário 
Étnico. O MSDUK reúne empresas inovadoras e de elevado 
crescimento de minorias étnicas (EMBs) com empresas globais 
empenhadas em criar uma cadeia de abastecimento.

Os nossos produtos de bambu são todos 100% aprovados pelo FSC, 
proporcionando a confiança de que são feitos com materiais 
provenientes de florestas bem geridas. As florestas de bambu que 
utilizamos para a produção dos nossos produtos, foram objeto de 
auditorias independentes e cumpriram os requisitos do FSC 10 
Princípios e Critérios para a Gestão Florestal.

Somos a primeira marca de tecidos a ser certificada pela Vegan 
Society, o que significa que todos os nossos produtos estão isentos de 
componentes de origem animal e não são feitos testes em animais.

Temos também a aprovação do The Leaping Bunny. A nossa gama de 
toalhitas e todos os seus ingredientes são produzidos sem crueldade!

Somos uma empresa B Corp reconhecida, o que significa que estamos 
entre as empresas mais éticas e sustentáveis no mundo!

Os nossos produtos produzem significativamente menos emissões por 
folha em comparação com alternativas comuns baseadas em árvores. 
Para além disso, reconhecemos a responsabilidade de agir sobre as 
emissões inevitáveis que produzimos. Estas são compensadas pelo 
nosso trabalho com o World Land Trust - tornando-nos equilibrados em 
termos de carbono.

Criando um mundo
sustentável para as futuras 
gerações através de produtos 
inovadores.

Enriquecer as pessoas e o 
nosso mundo, sem explorar o 
planeta.

Inspirar com alegria um estilo 
de vida consciente e saudável.

"Estamos constantemente à procura de construir parcerias com pessoas e empresas 
para ajudá-las a tornar o ambiente empresarial um lugar sustentável.
É essencial construir a consciência com ambos, empresas e clientes, sobre a 
desflorestação e mudança climática. O nosso objetivo é mostrar que existem soluções 
sustentáveis, e com um esforço coletivo, podemos criar um futuro verdadeiramente 
sustentável.

Os nossos valores Certificações

JUlIE CHEN

VEGAN

B CORP

MSDUK

CRUELTY FREE

FSC APROVADO

Equilíbrio de Carbono

Ceo & Co-fundadora

INOVAÇÃO IMPACTO INSPIRAÇÃO

sustentável
baixa emissão CO2 

diversificado

OS NOSSOS VALORES CERTIFICAÇÕES4 5
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O bambu natural atua como um agente hidratante amigo da pele.

O bambu é naturalmente antimicrobiano.

O bambu tem fibras longas e lisas.

O lenço de bambu cria menos pó, o que reduz a irritação das pessoas que sofrem de pele
sensível ou febre dos fenos.

Os nossos produtos são isentos de pó de papel, fragrância, lixívia de cloro, bisfenol A
(B.P.A.) e muitos outros alergénicos.
Recomendado por pessoas que sofrem de condições tais como IBS, doença de Crohn,
Eczema e Esclerose de Líquenes.
As toalhitas The Cheeky Panda não contêm microplásticos.

Emissões por folha de rolo de papel higiénico em comparação com equivalentes de
supermercado.

Os The Cheeky Panda têm
uma baixa pegada de emissão
por folha de papel. 
Por exemplo, as emissões por
folha de papel higiénico The
Cheeky Panda são 31,0%
mais baixos (0,31 gCO2e) em
comparação com o papel
higiénico reciclado e 65,5%
mais baixo (1,31 g CO2e) do
que o papel higiénico virgem.

E
m

is
sõ

es
 d

e 
G

ás
 E

fe
ito

 E
st

uf
a 

po
r f

ol
ha

de
 p

ap
el

 (g
C

O
2e

)

2.0

1.000 PESSOAS POR MÊS

POR 100.000 VISITANTES A UM LOCAL

Ao usar The Cheeky Panda reduzimos as emissões de CO2 em...

Resultados do Sensitivity Survey. 
% dos utilizadores do Cheeky Panda tinham...

Lenço de Origem 
Virgem 

Lenço de Origem 
Reciclada

Lenço de Origem 
Bambu

Experiência 
Positiva

Sem irritações 
na pele

Melhoramento nas 
condições de pele

0 20

66.7%

40

83%

100%

60 80 100

Bom para o Planeta Gentil para a pele

TONELADA

TONELADA

BOM PARA O PLANETA GENTIL PARA A PELE6 7
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O edifício Northern & Shell efetuou a 
mudança para o papel higiénico e toalhas 
de mão The Cheeky Panda.

Como resultado através da World Land
Trust, a utilização dos papéis The Cheeky
Panda neste edifício reduziu 5,14
toneladas de emissões de CO2 em um
ano, o que representa uma redução de
84% nesta área.
Para colocar em perspectiva, este
resultado é o equivalente a condução de
um passageiro em veículo médio por
12.567 km.

HM Tesouraria tem 8.000 funcionários e 
2.000 visitantes diários.

As nossas toalhas de mão laváveis
reduzem problemas de bloqueio no
sistema de canalização.

Aumento do interesse dos colaboradores
em sustentabilidade.

O Tesouro incluiu informação sobre a
mudança para bambu no The HMRC
Relatórios e Contas Anuais para 2018-19.

Grande satisfação sobre a entrega e
qualidade dos nossos produtos pelos
Gestores de Contas FM.

Lenços de Bambu (em cubo) - 56 lenços por cubo 
Lenços de Bambu (caixa) - 80 lenços por caixa

Lenços de Bolso em Bambu - 10 lenços por embalagem

Papel toalha V (20 por caixa)* - 160 folhas por embalagem 
Papel toalha Z (15 por caixa)* - 200 folhas por embalagem

Toalhitas para Bebé em Bambu - 64 toalhitas por embalagem 
Toalhitas de Bolso em Bambu - 12 toalhitas por embalagem

Toalhitas Multisuperfície em Bambu - 100 toalhitas por embalagem
Rolo Multiusos em Bambu - 100 toalhetes reutilizáveis

Papel higiénico Bambu (4 rolos) - 200 Folhas
Papel higiénico Bambu (9 rolos) - 200 Folhas
Papel higiénico Bambu (24 rolos)* - 200 Folhas
Papel higiénico Bambu (48 rolos)* - 200 Folhas

Papel higiénico Bambu (36 rolos)* - 320 Folhas

Papel higiénico Bambu Maxi Jumbo Roll (6 rolos)* - 300 metros
Papel higiénico Bambu Mini Jumbo Roll (12 rolos)* - 150 metros

Papel higiénico a granel (36 por caixa)* - 150 folhas por embalagem

Palhinhas de Bambu (250 por caixa)*

Guardanapos de Bambu (30 por caixa)* - 100 folhas por embalagem
Rolo para Cozinha de Bambu (10 por caixa)* - 100 folhas por rolo
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CATERING

PAPEL TOALHA

LENÇOS FACIAIS 

PAPEL HIGIÉNICO

TOALHITAS BIODEGRADÁVEIS

NORTHERN & SHELL

Tratado HM

ESTUDOS DE CASO GAMA DE PRODUTOS8 9
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*DISPONIBILIDADE E VALORES SOB CONSULTA



CAMADAS 

2

ROLO DE PAPEL HIGIÉNICO

Papel higiénico luxuosamente macio feito de Bambu 100% 
renovável

 
Ultra-sustentável, altamente renovável e rico em Bamboo
Goodness: suave, forte, antibacteriano e amigo da pele.
O bambu é a planta de crescimento mais rápido do
mundo. O nosso bambu é 100% certificado FSC e não é
o mesmo tipo de bambu que os pandas comem.

Naturalmente hipoalergénico, o bambu nasceu para amar
a sua pele.

Livre de produtos químicos de destintagem. B.P.A. e
perfumes, os nossos papéis são dermatologicamente
testados em pele sensível.

Vem em embalagens de papel que ajudam a reduzir a 
quantidade de plástico a contaminar os nossos oceanos!

DISPENSADORES

Papel higiénico luxuosamente macios feitos de Bambu 
100% renovável

 
36 rolos de papel higiénico de bambu económico

Este rolo de papel higiénico é perfeitamente adequado
para ambientes com grande quantidade de pegada
ambiental

Ultra-sustentável, altamente renovável e rico em Bamboo
Goodness: suave, forte, antibacteriano, amigo da pele.

O nosso bambu é 100% certificado FSC e não é o mesmo
tipo de bambu que os pandas comem.
Naturalmente hipoalergénico, o bambu nasceu para amar
a sua pele.
Livre de produtos químicos de destintagem. B.P.A. e
perfumes, os nossos papéis são dermatologicamente
testados em pele sensível.

Compatível com The Cheeky Panda Micro Dispenser,
tornando-o perfeito para ambientes de escritório!

Vem em embalagens de papel que ajudam a reduzir a
quantidade de plástico a contaminar os nossos oceanos!

ROLO DE PAPEL HIGIÉNICO
Sabia que doamos 

parte de cada pacote 
vendido para proteger 
as florestas tropicais?

PAPEL HIGIÉNICO DE BAMBU PAPEL HIGIÉNICO DE BAMBU

GAMA DE PRODUTOS PAPEL HIGIÉNICO10 11

ROLOS POR PACOTE 

4

9

24

48

CÓDIGO DE BARRAS 

00700461678595

5060561630806

5060561630288

5060561630172

MATERIAL DA EMBALAGEM 

Papelão/Papel sem plástico

CAMADAS 

3

FOLHAS 

200

FOLHAS POR ROLO

320

MATERIAL DA EMBALAGEM 

Papelão sem plástico

ROLOS

36

CÓDIGO DE BARRAS 

5060561630103

CÓDIGO DE BARRAS 

TCPDPS-MMJ

CAPACIDADE DE ROLOS 

2 ROLOS



DISPENSADORES

Papel higiénico luxuosamente macios feitos de Bambu 
100% renovável

Mudar para a nossa gama de produtos de bambu é fácil
para a sua empresa e com muitos benefícios: reduzir a 
pegada de CO2 ao mesmo tempo que se melhora o
bem-estar no local de trabalho.
Embalagens de papel que ajudam a reduzir a quantidade
de plástico a contaminar os nossos oceanos!
O nosso papel higiénico de bambu produz 65,5% menos
carbono do que o seu papel higiénico padrão.
Todos os nossos produtos são aprovados pelo FSC,
oferecendo a confiança de que vem de uma fonte gerida
de forma sustentável.

Compatível com The Cheeky Panda Micro Dispenser,
tornando-o perfeito para ambientes de escritório!

A nossa Calculadora de Carbono contabilizou que a
mudança para o papel higiénico de bambu poderá poupar
43 toneladas de carbono por ano, num escritório com
3.000 empregados.

ROLO MAXI JUMBO

DISPENSADORES

ROLO MAXI JUMBO

Papel higiénico luxuosamente macios feitos de Bambu 
100% renovável

 

Mudar para a nossa gama de produtos de bambu é fácil
para a sua empresa e com muitos benefícios: reduzir a 
pegada de CO2 ao mesmo tempo que se melhora o
bem-estar no local de trabalho.
Embalagens de papel que ajudam a reduzir a quantidade
de plástico a contaminar os nossos oceanos!
O nosso papel higiénico de bambu produz 65,5% menos
carbono do que o seu papel higiénico padrão.
Todos os nossos produtos são aprovados pelo FSC,
oferecendo a confiança de que vem de uma fonte gerida
de forma sustentável.

Compatível com The Cheeky Panda Micro Dispenser,
tornando-o perfeito para ambientes de escritório!

A nossa Calculadora de Carbono contabilizou que a
mudança para o papel higiénico de bambu poderá poupar
43 toneladas de carbono por ano, num escritório com
3.000 empregados.

PAPEL HIGIÉNICO BAMBU MAXI JUMBO PAPEL HIGIÉNICO BAMBU MINI JUMBO 

GAMA DE PRODUTOS PAPEL HIGIÉNICO12 13

COMPRIMENTO DO ROLO  

300 METROS2

DIMENSÃO DA FOLHA       MATERIAL DA EMBALAGEM

125mm x 94mm                            Papelão sem plástico

ROLOS

6 POR PACOTE

CÓDIGO DE BARRAS          

0841161106350

CAPACIDADE DE ROLOS 

400 METROS

CÓDIGO DE BARRAS 

TCPDPS-JB

ROLOS

12 POR PACOTE 

CÓDIGO DE BARRAS

0841161106336

COMPRIMENTO DO ROLOCAMADAS

150 METROS2

DIMENSÃO DA FOLHAMATERIAL DA EMBALAGEM 

125mm x 94mmPapelão sem plástico

CÓDIGO DE BARRAS 

TCPDPS-MJ

CAPACIDADE DE ROLOS 

250 METROS



DISPENSADORES

LENÇOS DE PAPEL HIGIÉNICO

Estas folhas de papel higiénico são perfeitamente 
adequadas para ambientes com grande quantidade de 
pegada ambiental

Estes lenços de papel higiénico distribuem uma folha de
cada vez para reduzir o consumo de papel.
Os nossos papéis de bambu decompõem-se facilmente
em tubos, trituradores e esgotos.
Ultra sustentável, altamente renovável e rico em Bamboo
Goodness: suave, forte, antibacteriano, amigo da pele.
O nosso bambu é 100% certificado FSC e não é o mesmo
tipo de bambu que os pandas comem.
Sem branqueadores, B.P.A. e sem perfumes, os nossos
produtos são dermatologicamente testados.
Disponibilizados em embalagens de papel que ajudam a
reduzir a quantidade de plástico, evitando a contaminação
dos nossos oceanos!

Naturalmente 
hipoalergénico,

o bambu nasceu para 
amar a sua pele!

Desfrute de conveniência na ponta dos seus dedos com 
estas toalhas de mão sustentáveis dobradas em Z.

Perfeito para qualquer casa de banho ou cozinha.

Estas toalhas são laváveis, pelo que reduzirá os
bloqueios de drenagem e, consequentemente custos de
manutenção.

Sem branqueadores. B.P.A. e sem perfumes, os nossos 
produtos são dermatologicamente testados.

 
Compatível com The Cheeky Panda Hand Towel
Dispenser, tornando-o perfeito para ambientes de
escritório!

Desfrute de conveniência na ponta dos seus dedos com
estas dobras em V ultra-sustentáveis.Toalhas de mão.

Perfeito para qualquer ambiente de casa de banho ou
cozinha com grande pegada ambiental.
Estas toalhas são laváveis, pelo que reduzirá os
bloqueios de drenagem e, consequentemente custos de
manutenção.

Livre de produtos químicos de destintagem. B.P.A. e
perfumes, os nossos papéis são dermatologicamente
testados em pele sensível.

Compatível com The Cheeky Panda Hand Towel
Dispenser, tornando-o perfeito para ambientes de
escritório!

DISPENSADORES

CAMADAS

2

MATERIAL DA EMBALAGEM 

PEBD4 (reciclável)

A GRANEL TOALHAS DE MÃO V

TOALHAS DE MÃO Z

TOALHAS DE MÃO4 5

FOLHAS

150 POR PACOTE 

DIMENSÃO DA FOLHA 

110mm x 190mm

PACOTES

36 POR CAIXA 

CÓDIGO DE BARRAS

05060561630066

CAPACIDADE DE LENÇOS 

600 FOLHAS

CÓDIGO DE BARRAS 

TCPDPS-BP

FOLHASEMBALAGEM 

200 POR PACOTE15

CAMADAS 

2

CÓDIGO DE BARRAS 

0700461678649

CÓDIGO DE BARRAS

5060561630158

EMBALAGEM 

20

FOLHAS

160 POR PACOTE

CAMADAS 

2

CÓDIGO DE BARRAS 

TCPDPS-PT

CAPACIDADE DE TOALHAS 

200 POR PACOTE



O nosso mais recente lançamento

The Cheeky Panda voltou a fazer as famosas palhinhas
de Bambu!
Enquanto em Portugal dizemos adeus às palhinhas de
plástico, vamos fazer um brinde à nossa feliz alternativa!

Estas palhinhas de Bambu são:

100% biodegradáveis e recicláveis, tal como a sua
embalagem.
Estas palhinhas não retiram recursos do planeta, o que as 
torna perfeitas para qualquer ocasião - quer seja para
festas ou restaurantes e bares, beba com as nossas
palhinhas!

Rolos de cozinha com a mesma qualidade dos nossos 
produtos que você já conhece e sem plástico.

O nosso bambu é 100% certificado FSC e não é o mesmo
tipo de bambu de que os pandas se alimentam.
Sem branqueadores. B.P.A. e sem perfumes, os nossos
produtos são dermatologicamente testados.
As fibras espessas de bambu são super absorventes e
ideais para as necessidades da sua cozinha.

Guardanapos de cocktail feitos de polpa de bambu 100% 
virgem.

Sem plástico, oferecem uma solução ecológica,
sustentável e com baixa pegada ambiental para a sua
empresa. São particularmente feitos para todo tipo de
serviços de restauração.
Verifica-se que os produtos de papel de bambu são
significativamente menos nocivos para o ambiente por ser
a planta mais sustentável - cresce 30 vezes mais rápido
do que a árvore e absorve até 35% mais carbono. Produz
30% mais oxigénio do que as árvores durante o seu
crescimento!
Os nossos guardanapos de cocktail, assim como toda a
nossa gama de produtos, são aprovados pelo FSC,
oferecendo a confiança de que vem de uma fonte gerida
de forma sustentável.

Um brinde ao nosso 
planeta! Saúde!

QUANTIDADE 

250

250

250

250

250

250

100

PACOTES

30 POR CAIXA

6

PALHINHAS DE BAMBU

ROLO PARA COZINHA

GUARDANAPOS DE COCKTAIL

CATERING 7

CÓDIGO DE BARRAS

15060561630445

15060561630476

15060561630469

15060561630452

15060561630483

15060561630360

15060561630438

COR

RISCAS PRETAS

RISCAS AZUIS

RISCAS VERDES

RISCAS VERMELHAS

BRANCO

PRETO

MULTICORES

FOLHAS

100 POR ROLO

FOLHAS

100 POR PACOTE

CÓDIGO DE BARRAS

15060561630117

MATERIAL DA EMBALAGEM 

Papelão sem plástico

CÓDIGO DE BARRAS

5060561630356

COMPRIMENTO MÉDIO 

22 METROS

ROLOS

10 POR CAIXA



Papel luxuosamente macio feito de Bambu 100% 
renovável.

Certificado pela FSC e fabricado com 100% de bambu
orgânico, que pode crescer até 20/30 vezes mais rápido
que as árvores

Todos os nossos produtos são feitos de bambu, que
absorve até 35% mais carbono e produz 30% mais
oxigénio do que as árvores durante o seu crescimento.

Super amigo da pele: o bambu é naturalmente
antibacteriano, antifúngico, hipoalergénico, resistente ao
odor.

Papel luxuosamente macio feito de Bambu 100% 
renovável.

Certificado pela FSC e fabricado com 100% de bambu
orgânico, que pode crescer até 20/30 vezes mais rápido
que as árvores

Todos os nossos produtos são feitos de bambu, que
absorve até 35% mais carbono e produz 30% mais
oxigénio do que as árvores durante o seu crescimento.

Super amigo da pele: o bambu é naturalmente
antibacteriano, antifúngico, hipoalergénico, resistente ao
odor.

Ultra sustentável, altamente renovável e rico em Bamboo 
Goodness: suave, forte, antibacteriano, amigo da pele.
Certificado pela FSC e fabricado com 100% de bambu
orgânico, que pode crescer até 20/30 vezes mais rápido
que as árvores
Sem branqueadores. B.P.A. e sem perfumes, os nossos
produtos são dermatologicamente testados.

Sem frangrância, pesticidas, cloro e BPA.

Este é o primeiro lenço vegan do país, macio, sedoso e
perfeitamente forte.
Os lenços de papel do Cheeky Panda podem literalmente
salvar as árvores a cada espirro!

Sabia que doamos 
parte de cada embalagem 

vendido para proteger 
as florestas tropicais?

LENÇOS DE BAMBU EM CUBO

LENÇOS DE BAMBU EM CAIXA

LENÇOS EM BAMBU DE BOLSO

LENÇOS FACIAIS18 19

CÓDIGO DE BARRAS 

00700461678625

CAMADAS 

2

CUBOS 

12

LENÇOS

56 POR CUBO CÓDIGO DE BARRAS 

15060561630377

CAIXA

96 POR CAIXA

LENÇOS

10 POR EMBALAGEM

EMBALAGEM 

12

CÓDIGO DE BARRAS 

00700461678632

CAMADAS 

3

LENÇOS

80 POR CAIXA



As toalhitas de bolso de bambu da Cheeky Panda são a 
resposta natural para manter-se limpo em movimento! 

Estas toalhitas são 100% biodegradáveis, humedecidas
com 99% de água purificada e uns salpicos de agentes
antibacterianos naturais.

Sedosos, macios e gentis, use da cabeça aos pés. 
Amado pelos bebés e também pelos papás!

As nossas toalhitas decompõem-se em apenas 3
semanas.

As toalhitas são 100% biodegradáveis, feitas a partir de 
fibra de bambu e humedecidas com 99% de água 
purificada e extrato de frutas.

Os nossos produtos são orgulhosamente vegans e nunca
foram testados em animais.
As toalhitas em si não contém plástico, ao contrário de
90% dos outros toalhetes o mercado!
As nossas toalhitas decompõem-se em apenas 3
semanas.

Rolo multiusos com 100 toalhetes secos reutilizáveis em 
bambu. Este rolo poderá ter várias utilidades: bebés, 
higiene pessoal e limpeza da casa.

Cada toalhete poderá ser reutilizado até 3 vezes.

Este produto é totalmente biodegradável ecompostável -
coloque no seu compostor e em apenas 3 semanas irá
decompor-se.

Sem fragrância, pesticidas, cloro e BPA.

Embalagem em papel de cera vegetal reciclável.
 

Toalhitas biodegradáveis perfeitas para uma limpeza 
rápida na cozinha ou para fazer a sua casa de banho 
brilhar.

Adequado para ambientes de escritório como uma
toalhita polivalente para uma utilização ágil.
Toalhitas feitas a partir de fibra de bambu e humedecidas
com 99% de água purificada e ingredientes
antibacterianos com certificação ecológica.

Eficaz contra Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli,
Staphylococcus Aureus, Enterococcus Hirae Bacteria.

Certificado pela FSC e fabricado com 100% de bambu
orgânico, que pode crescer até 20/30 vezes mais rápido
que as árvores

TOALHITAS DE BOLSO EM BAMBU

TOALHITAS PARA BEBÉ EM BAMBU

ROLO MULTIUSOS EM BAMBU

TOALHITAS MULTISUPERFÍCIES EM BAMBU

GAMA DE PRODUTOS TOALHITAS20 21

FOLHAS

64 POR PACOTE

PACOTES

24 POR CAIXA

CÓDIGO DE BARRAS

05060561630264

MATERIAL DA EMBALAGEM 

PET1 (reciclável)

FOLHAS

100 POR PACOTE

PACOTES

6 POR CAIXA

MATERIAL DA EMBALAGEM

PET1 (reciclável)

CÓDIGO DE BARRAS 

15060561630414

FOLHAS

12 POR PACOTE

CÓDIGO DE BARRAS 

05060561630219

MATERIAL DA EMBALAGEM 

PET1 (reciclável)

PACOTES

72 POR CAIXA

FOLHAS

100 POR ROLO

CÓDIGO DE BARRAS 

15060561630421

MATERIAL DA EMBALAGEM 

Papelão sem plástico

PACOTES

10 POR CAIXA



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

ENCOMENDAS ONLINE

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

