
Phisalia moderniza embalagens e amplia portfólio de produtos 

  

  
  

A PHISALIA, que desenvolve cosméticos e produtos de higiene pessoal para bebês e público 

infanto-juvenil, participa da Beauty Fair 2013 para apresentar ao mercado algumas novidades 

em suas linhas de produtos. A empresa lançará mais uma fragrância na linha TRÁ LÁ LÁ Baby, 

a Bem Estar, e uma nova rotulagem para toda esta série. 

 

A rotulagem da linha TRÁ LÁ LÁ Baby foi totalmente modernizada, sendo incorporado o 

conceito musical já presente na linha TRÁ LÁ LÁ Kids. As cantigas de ninar estão presentes na 

vida dos bebês em embalam a relação de amor e carinho entre mamãe e bebê. O formato de 

um violão agora pode ser visto ao redor da palavra ‘baby’, e as notas musicais transmitem a 

sonoridade com delicadeza e alegria. Em adição, as ilustrações e desenhos agora dão espaço a 

elementos mais humanizados, que chamam a atenção das mamães. A imagem de um bebê 

alegre e confortável em um ambiente de extremo bem-estar agora é o protagonista da 

embalagem. 

 

Além da mudança nos rótulos, a Phisalia apresentará, com exclusividade, a nova fragrância 

Bem Estar, de TRÁ LÁ LÁ Baby, que se junta às já conhecidas Hidrata e Suave como opção de 

cuidados para os pequeninos - todas sem corante e com fórmulas aprovadas pelos 

especialistas (dermatologistas e ofatlmologistas). 

  

Os produtos Bem Estar trazem Flor de Laranjeira e Physalis como principais ativos. A Flor de 

Laranjeira tem como propriedades o estímulo ao desenvolvimento de novas células e o poder 

de diminuir a ansiedade, ao passo que a Physalis é um potente calmante. A versão Bem Estar 

é formada por 7 produtos, com destaque para o shampoo 3 x 1, que é shampoo, condicionador 

e sabonete líquido em um único produto. Os demais são sabonete em barra, talco, pomada 

para prevenir assaduras, água de colônia e o Kit Bem Estar, composto por shampoo 3 x 1, 

sabonete em barra e água de colônia. 

 

Com estas novidades, a Phisalia “dá uma aparência humanizada aos produtos e ao mesmo 

tempo transmite o conceito musical nas embalagens, fazendo com que se crie uma identidade 

com as mães e passe um carinho extra e essencial aos bebês”, segundo explica a gerente de 

marketing da Phisalia, Francis Canterucci. 

 

Além de apresentar as novidades da linha TRÁ LÁ LÁ Baby, o estande da Phisalia também 

contará com a exibição de outros produtos das linhas TRÁ LÁ LÁ Kids, Transformers Prime, Ni 

Hao Kai-Lan, Lukinha e Joanita. Presente há mais de 35 anos no mercado, a Phisalia mantém a 

excelente qualidade de seus produtos com testes rigorosos: tudo pelo bem-estar de seus filhos 

com artigos que oferecem um banho muito mais divertido e com qualidade comprovada para 

crianças de todas as idades.  

 

Fonte: Embalagem & Tecnologia [Portal]. Disponível em: 

<http://www.embalagemetecnologia.com.br/noticias/2013/584/index.htm>. 
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