


PENSOS 
HIGIÉNICOS 

DE CELULOSE

O produto com o equilíbrio perfeito . 
A máxima segurança e os elementos 

naturais de sempre

Núcleo interior de
celulose pura

Noite: mais longa
e mais larga

Núcleo interior de
celulose pura

Núcleo interior de
celulose pura

Tripla
faixa adesiva

Núcleo interior de
celulose pura

Noite: mais longa
e mais larga

Tecido filtrante
mais suave
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Confie na                                      

segurança



PENSO 
HIGIÉNICO 

ULTRA 3D

A moderna tecnologia aplicada para 
proporcionar uma sensação de 

máxima higiene para as 
consumidoras más exigentes

Núcleo interior de
celulose pura

Noite: mais  longa
e mais larga

Núcleo interior de
celulose pura

Núcleo interior de
celulose pura

Nova camada 3D . Máxima
sensação de pura higiene
com uma absorção muito

mais rápida

Núcleo interior extremamente
absorvente com

neutralizante de odores

Noite: mais longa
e mais larga

Nova forma mais anatómica
e mais arredondada.
Maximiza o conforto
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Sensação de pura 

higiene

Saquinho individual
auto-descartável
Mais comodidade
e mais ecologia

4



PENSOS HIGIÉNICOS                   

ULTRA COTTON

A sensação Algodão que as 
consumidoras procuram. Um 

produto na vanguarda da tecnologia

Nova camada cotton. Máxima
delicadeza na pele

e uma maior absorção

Núcleo interior extremamente
absorvente com

neutralizante de odores

Nova forma mais anatómica
e mais arredondada.
Maximiza o conforto
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Infinita 

delicadeza

Saquinho individual
auto-descartável
Mais comodidade
e mais ecologia
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PROTEGE                         
SLIPS                   

Um produto refinado e tecnicamente 
evoluído. Segurança e gama para 

todas as exigências

Forma anatómica que se
adapta suavemente

Mais discreto

Superfície adesiva. Facilita
uma fixação perfeita

Núcleo interior com
neutralizante de odores
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Todo o dia 

segura

Coral Multiform
que se adapta a qualquer tipo

de cuecas e tangas
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Coral Maxi
Maior comprimento ,

Maior conforto
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Coral Ultra COTTON

Coral ultra anatómico Cotton 16 unid     
Coral ultra abas Cotton 14 unid               
Coral ultra super abas Cotton 12 unid                 
Coral ultra abas noite Cotton 10 unid

Coral Ultra 3D

Coral ultra anatómico 3D 16 unid 
Coral ultra abas 3D 14 unid
Coral ultra super abas 3D 12 unid                 
Coral ultra abas noite 3D 10 unid



Coral CLASSIC

Coral celulose CLASSIC 20 unid             
Coral celulose CLASSIC extrafino 20 unid               
Coral celulose CLASSIC noite 10 unid

Coral PROTEGE-SLIP

Coral protege-slip normal 24 unid           
Coral protege-slip normal 72 unid                    
Coral protege-slip máxi 60 unid                 
Coral protege-slip Multiform 30 unid


