
s tendências não aparecem só nas passarelas
ou no mundo dos cosméticos. Os produtos de
higiene e limpeza também estão em constante
renovação, trazendo cada vez mais tecnologia

e benefícios para a casa e a vida dos consumidores. An-
tenado com o que há de melhor no mercado mundial,
Comfort, que já está há mais de 30 anos no Brasil, ino-
vou, criando uma nova linha de amaciantes concentra-
dos. Em uma única embalagem de 500 ml há a mesma
qualidade e performance do Comfort tradicional de 2
litros que a consumidora já conhece. Ou seja, se antes
ela precisava utilizar duas tampas do amaciante tradi-
cional, agora, com a nova linha, lava a mesma quanti-
dade de roupas usando apenas meia tampa. Em outras
palavras: é uma pequena mudança de hábito que vai
refletir em uma grande economia. Afinal, ainda que
tenha o mesmo rendimento, a nova versão concentra-
da custa 20% menos que a tradicional. Sem contar que
pesa menos na hora de carregar e ocupa menos espaço
nas gôndolas e em casa.

Para melhorar ainda mais a novidade, a linha Comfort
Concentrado apresenta três variantes inéditas: Original,
Vibrant e Ellegance. Conheça melhor cada uma delas.

ORIGINAL: com notas frutais, acompanha as tendên-
cias de perfumaria mais finas. Possui um fundo com no-
tas quentes de madeiras e musk.
• VIERANT: combinação de elementos florais com notas
de madeiras raras, que proporcionam frescor e conforto.
° ELLEGANCE: deixa a agradável sensação de frescor por
mais tempo nas roupas, graças às notas aveludadas de al-
míscar e baunilha.

Antes mesmo de chegar à casa da consumidora, o novo
Comfort Concentrado já apresenta muitas vantagens. Ele
foi desenvolvido dentro de uma plataforma de susten-
tabilidade, atendendo os três pilares: econômico, social
e ambiental. Econômico, porque custa menos, mesmo
tendo a performance e rentabilidade iguais às da versão
convencional. Social, porque melhora a qualidade de
vida da consumidora a partir do momento que ela gasta
menos dinheiro e transporta o produto mais facilmente.
E ambiental, porque, de várias maneiras, Comfort Con-



centrado ajuda a reduzir os impactos
na natureza. Já no produto há uma
redução significativa do uso de água
na fórmula por se tratar de um produ-
to concentrado. O mesmo ocorre com
a utilização do plástico na embalagem,
nas caixas de papelão, pallets, espaço na
gôndola do supermercado e no transporte:
são muitos caminhões a menos na estrada,
ou seja, menos combustível queimado. "É com-
promisso da Unilever desenvolver produtos que
ajudem o meio ambiente, escolher fornecedores res-
ponsáveis, otimizar o uso de matéria-prima nas embala-
gens, criar soluções para economizar água e energia ao
utilizar resíduos sustentáveis nas fábricas e criar formas
de trabalho mais eficientes, que se adaptem à realidade
das pessoas, sempre respeitando as necessidades e cultu-
ras locais", explica Priya Patel, diretora de marketing da
área de Higiene e Limpeza da Unilever.

LÁ FORA
Com todas essas vantagens, não é de se estranhar que a
Unilever esteja investindo nessa tendência mundial. Só
para se ter uma idéia, o detergente líquido concentrado
Ali Small & Mighty, comercializado pela Unilever nos
Estados Unidos, contabilizou, em um ano, uma econo-
mia de mais de 3 milhões de litros de água, mais de oito
galões de diesel e l milhão de gramas de resina plástica.
Foram mais de 16 mil pallets e l milhão de caixas de pa-
pelão economizados e houve redução de mil horas para
descarregar os caminhões. Aposte também nessa idéia!
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