
F
abricante de soluções inovadoras na área de dis-
pensers, a Rexam Airspray continua conquistan-
do os fornecedores de produtos para crianças e
bebês. Um deles é o Laboratórios Dermofarm,

jma empresa espanhola que fabrica cosméticos infantis
Já marca Imagicare. Comercializados em duas caixas, os
xodutos com dispensers ajudam a realçar a excelente qua-
idade. A primeira é a caixa Hands Up!, que contém ten-
ros para limpeza das mãos, um apoio exclusivo para pro-
Jutos a base de sabonete, adesivos e canetas com ponta
le feltro para acrescentar o elemento divertido, além de
sabonete para as mãos. A segunda é a caixa Good Night
que traz um mousse para banho que limpa, umedece e
relaxa, com ingredientes como algodão, flor de lótus e la-
anda. Os dispensers da linha WaterGuard WRD4 foram
produzidos para frascos personalizados de 250ml. Nor-
icrt de Jong, diretor de vendas da Rexam Airspray EMEA,

afirma: "Naturalmente, fi-
camos muito satisfeitos em

fornecer soluções de dis-
pensers para produtos da

Imagicare. É uma abordagem
bastante criativa no mercado

de cuidados infantis".

Inovação:

dispensers para

cosméticos infantis

imita o formato de um
de corrida

Outra inovação é apresentada pela Rexam Dispen-
sing Systems. Trata-se da válvula pump patenteada com
o sistema The Crimpless System®(sem fixação mecâni-
ca) para o novo frasco da fragrância masculina Dayto-
na 500 da Elizabeth Arden. Ele não somente distribui o
produto de modo confiável, mas, ao mesmo tempo,
mantém no lugar uma placa de metal em formato re-
dondo que decora a parte superior do vidro da embala-
gem. O design da tampa simula o formato de um pneu
e uma roda, típicos de uma corrida de carros de Dayto-
na. A válvula pump combina com a cor prateada bri-
lhante da placa decorativa, enquanto o acionador se
sobressai por meio de uma abertura central na tampa
externa, que se assemelha ao cubo da roda.

A Rexam adaptou a válvula pump de perfil super-
baixo (SLPP) aos volumes da fragrância de 50 e 100 ml.
Além disso, a empresa produziu em parceria com a Le
Papillon, o mini-spray Sof-flag® do perfume Daytona
500. "Esse projeto foi divertido e excitante, bem ao es-
pírito da própria corrida de Daytona", ressalta Tony Cec-
chinato, vice-presidente de vendas da Rexam Dispen-
sing Systems. "Essa embalagem inovadora e criativa de-
monstra a versatilidade e utilidade de nossa avançada
tecnologia de válvula pump sem fixação mecânica. Ela
oferece mais produtividade para o cliente na linha de
enchimento, com uma funcionalidade exclusiva, que
integra de maneira eficiente e sem emendas outros com-
ponentes na produção de uma embalagem completa".

Elegância personalizada
A Rexam Dispensing Systems também adaptou con-

juntos separados de válvulas pumps personalizadas para
as novas fragrâncias masculinas e femininas Lucky Num-
ber 6 da Lucky Brand Jeans. Voltados para os jovens
consumidores com idade entre 18 e 35 anos, os frascos
capturam a irreverência do espírito livre da grife. O nú-
mero 6 representa sorte na cultura asiática e o design das
embalagens reflete a sensibilidade oriental em destaque
na moda, na arte e na cultura.

Para cada perfume, a empresa adotou uma válvula pump
de perfil superbaixo (SLPP) e o sistema The Crimpless Sys-
tem®. A válvula pump da fragrância masculina é composta
de cinco peças, com um acionador e uma capa de metal
em alumínio preto anodizado, dividido por um disco refle-
tivo prateado que causa impacto e coberto por uma coroa
Surlyn em vermelho escuro, complementando o profundo
sombreado em carmesim do frasco. Já a válvula de spray da
fragrância feminina é feita de material plástico moldado de
polipropileno (PP), conferindo ao acionador um toque ace-
tinado e texturizado. O acionador é colorido de modo per-
sonalizado, em vermelho translúcido, na parte superior de
um frasco branco, adornado com flores vermelhas.

A Rexam fornece ainda as válvulas pump de SLPP para
os frascos de perfumes femininos e masculinos de 30, 50 e
100ml, além do compacto modelo SP5K para 15ml. Os
acionadores personalizados são produzidos nas instalações
da Rexam na França. A sua montagem final é realizada na
fábrica dos EL \. ASLPPorerece a rara combinação de uma

Válvula pump sem

fixação mecânica

distribui o produto

de modo confiável

força de atuação superbaixa e excelentes características de
pulverização. A empresa também fornece a válvula pump
SP5 para o pequeno frasco de provador Sofilux®com spray.
Já o provador do Lucky Number 6 é produzido em conjunto
com a Le Papillon de New Brunswick, N.J.

Hígh-tech: transparência e
metalização

Mais uma solução diferenciada. A Rexam Dispen-
sing Systems desenvolveu uma embalagem totalmente
montada para três fragrâncias (masculina, feminina e
unissex) da United Colors of Benetton. As embalagens
se caracterizam pelo design surpreendente, com tecno-
logia de ponta, que combina a transparência da PMMA,
utilizada para a injeção da caixa, com a nova aparência
cintilante da metalização prateada na tampa do spray.

Cada caixa injetada, realçada pela decoração com
impressão aveludada, vem com uma válvula pump SP6
fixada mecanicamente e uma tampa também injetada
em plástico e metalizada por UV em prata brilhoso. As
bordas da caixa são trabalhadas para criar um jogo de
luz em torno dos frascos de vidro com revestimento fume
em cores brilhantes. "Essa embalagem complexa apre-
sentou um claro desafio à nossa equipe de engenharia,
no sentido de associar a especialização técnica com es-
tilo", diz Antoine Bruno, diretor de marketing da Rexam
Dispensing Systems. "E nós cumprimos esse desafio com
sucesso. Prova disso foi a reação extremamente positiva
que a embalagem despertou nos executivos de marke-
ting que visitaram nossa exposição na recente Luxe Pack
Mônaco", completa.

A Rexam fornece um total de nove modelos para a
United Colors of Benetton: três fragrâncias com três ta-
manhos diferentes: 40ml, 75ml e 10Oml. O lançamento
da United Colors of Benetton está sendo promovido com
o uso de amostra de válvulas pump SP5 injetadas em
três cores: verde, laranja e azul. •
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