Empresa lusa cria roupa que reduz doenças de pele e comichão
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Carlos Santos comentou: "Mais um que cavou a supultura e agora tem a lata d..."
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Empresa lusa cria roupa que reduz doenças de
pele e comichão
Publicado em 30 de Abril de 2009

Uma empresa de Guimarães acaba de colocar no mercado têxteis inteligentes
especialmente concebidos para conter doenças de pele e até mesmo a
comichão
a- /

Opções
Votar:

a+

Fotografia

Rating: 0.0

Enviar

Email

Imprimir

Quero receber a newsletter com o
melhor de

Comentar
Recomendar

o meu email

ok

Partilhar
eugol bedarucorpylgn
w
iT

Blogue sobre este artigo
Se comentar este artigo no seu blogue, o link aparecerá
aqui.

Share

Produzida com uma fibra composta por algodão, algas e prata, a "Skintoskin" é uma nova marca de
roupa inteligente para bebés, crianças e adultos, concebida para combater doenças de pele. As roupas,
eficazes na protecção contra o prurido (comichão) e com propriedades anti sépticas, já estão a ser
vendidas nas farmácias e parafarmácias portuguesas há duas semanas.
T-shirts, pijamas, "baby-grows", meias e cuecas foram concebidos com um tecido que "reduz
drasticamente a colonização da pele por bactérias, a que se chama dermatite atópica", uma doença
crónica de pele que afecta essencialmente as crianças durante o primeiro ano de vida, explicou o
gestor da empresa que comercializa a marca. Pedro Pinto acrescenta ainda que, para o próximo ano, a
meta da New Textiles é avançar para o mercado espanhol e dos países do leste europeu.
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