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EMANA PLUS
84% Poliamida 16% Elastano

Malha de construção dupla com ótima cobertura em sua super-
fície, minimizando ao máximo a transparência da peça. É com-
posto por fio Emana® da Rhodia®, que absorve o calor do corpo 
humano, desenvolvendo-o sob a forma de raios infravermelhos 
longos que, ao interagir com a pele, estimulam a microcirculação 
sanguínea e o metabolismo celular. Os cristais bioativos que se 
encontram dentro do fio também promovem benefícios no bem-
-estar e no desempenho esportivo. 

• Confortável efeito compressivo que ajusta e modela o corpo;
• Proteção UV 50+;
• Anti-odor permanente: controle de odor que não se perde nas 

lavagens;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado;
• Sustentável: produzido com água de reuso em seu processo 

de tinturaria, evitando o consumo de água potável.

EMANA PLUS NERÍSSIMO
84% Poliamida 16% Elastano

O Emana Plus Nerissimo® possui os mesmos benefícios do Ema-
na Plus, mas nessa versão apresenta em sua composição a LY-
CRA® BLACK, que minimiza a transparência no alongamento do 
tecido (evitando o brilho e o aparecimento do esbranquiçado no 
esticamento da malha), além de promover um confortável efeito 
compressivo que ajusta e modela o corpo. A combinação de suor, 
exposição UV, protetor solar e cloro tem o potencial de degradar o 
fio de elastano, o que leva a uma perda de elasticidade. A tecno-
logia LYCRA® BLACK, resiste mais aos danos causados por esses 
agentes externos.

A tecnologia BLACK da marca LYCRA® 
foi desenvolvida no primeiro elastano 
verdadeiramente preto da indústria, o 

fio LYCRA® T275Z, uma fibra resisten-
te ao cloro que tem sua cor profunda 

derivada do pigmento preto. Os tecidos 
apresentam tons mais fortes e escuros 

que conservam toda a integridade da 
cor. Ainda é possível combinar a tec-

nologia com um nylon colorido para um 
tecido não tingido com total solidez e 

sem sangria de cor.

A tecnologia BLACK também for-
nece uma solução altamente eficaz 

para o problema de brilho e efeito             
“grin-through” do elastano.

2840B.Z006
TOP ENERGY COM ZÍPER

2730B.Z006
CALÇA EMANA PLUS 
LEGGING

2840B.Z005
TOP ENERGY COM ZÍPER

2730B.Z005
CALÇA EMANA PLUS

LEGGING
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UP-(CO2)
88% Poliamida 12% Elastano

Malha dupla-face com ótima cobertura em sua superfície, mini-
mizando ao máximo a transparência da peça. É composto por fio 
nylon biodegradável Amni Soul Eco® da Rhodia®, permitindo que 
roupas feitas a partir dele se decomponham rapidamente após 
descarte em aterros sanitários. 

• Confortável efeito compressivo que ajusta e modela o corpo;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado;
• Proteção UV 50+;
• Sustentável: produzido com água de reuso em seu processo 

de tinturaria, evitando o consumo de água potável. 

Mais que uma marca registrada da 
Santaconstancia, é uma proposta de 

malhas e tecidos mais amigáveis para 
as pessoas e o meio ambiente:

Os tecidos da linha CO2control® são 
fabricados com materiais e processos 

auditáveis e de reconhecido esforço na 
busca pela sustentabilidade no têxtil, 

como por exemplo: compostabilidade; 
biodegradabilidade no descarte; isen-
ção de modificações genéticas; ciclos 
fechados de produção; não utilização 

de produtos tóxicos ou danosos a saú-
de humana e rastreabilidade de produ-
ção. Contam ainda com a certificação 
Oeko-Tex®Classe I e II, uma auditoria 

externa e internacional que atesta a 
isenção de produtos tóxicos nos teci-
dos para contato com a pele humana.

1690B.G009
TOP DYNAMIC 
VIVAME

1688B.G009
CALÇA DYNAMIC 
LEGGING

UP-(CO2) SOFT
88% Poliamida 12% Elastano

Malha dupla-face com ótima cobertura em sua superfície, mini-
mizando ao máximo a transparência da peça. Em sua nova ver-
são SOFT, seu toque é ainda mais macio em contato com a pele, 
proporcionando extremo conforto e maciez. É composto por fio 
nylon biodegradável Amni Soul Eco® da Rhodia®, permitindo que 
roupas feitas a partir dele se decomponham rapidamente após 
descarte em aterros sanitários.

• Confortável efeito compressivo que ajusta e modela o corpo;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado;
• Proteção UV 50+;
• Sustentável: produzido com água de reuso em seu processo 

de tinturaria, evitando o consumo de água potável. 

1318B.Z005
JAQUETA CORE FITTED
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SEAMLESS
Muito mais conforto e liberdade para os seus movimentos

SEAMLESS é uma tecnologia que se destaca pela produção de 
roupas de malha com o mínimo de costuras, resultando em peças  
extremamente confortáveis que se adaptam a qualquer tipo de 
corpo. É um produto altamente tecnológico com foco na extre-
ma performance em atividades físicas, como musculação, cor-
rida,  crossfit ou até mesmo para aulas de yoga. Seu alto poder 
de compressão e maleabilidade são responsáveis pelo fit perfeito 
das peças, permitindo uma grande liberdade de movimento. Além 
dos desenhos em jacquard que valorizam e definem as formas do 
corpo, cada um deles possui um design diferenciado que propor-
ciona o suporte específico para cada região da silhueta feminina. 

***Na variante rosa claro, o conjunto 
não possui tecnologia Emana® por exi-
gir um tingimento especial que requere 

outra composição de fios.

2590B.Z005
TOP SEAMLESS MESH

2592B.Z005
CALÇA SEAMLESS LEGGING MESH

8848A.W006
TOP SEAMLESS

8852A.W006
CALÇA SEAMLESS LEGGING

8848A.E001
TOP SEAMLESS

8852A.E001
CALÇA SEAMLESS LEGGING

SEAMLESS
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ATLANTA BLACK
79,21% Poliamida 20,79% Elastano

A elasticidade firme e controlada do Atlanta combinada à tec-
nologia da LYCRA® BLACK, que fornece uma solução altamente 
eficaz para o problema de brilho e transparência do elastano. O 
tecido apresenta um tom mais  forte e escuro que conserva toda 
a integridade da cor.

• Confortável efeito compressivo que ajusta e modela o corpo;
• Plena cobertura e sem qualquer transparência;
• Tecnologia Ketten Sport – elasticidade firme e controlada.

ATLANTA
79,41% Poliamida 20,59% Elastano

Confeccionado com fio de poliamida brilhante e Lycra® Sport, o 
Atlanta possui um confortável efeito compressivo que ajusta e 
modela o corpo. Sua tecnologia de construção Ketten Sport, tam-
bém assegura uma elasticidade firme e de forma controlada, com 
plena cobertura e sem qualquer transparência.

TRILOBAL FIT
87,09% Poliamida 12,91% Elastano

Desenvolvido com fio de poliamida brilhante, o Trilobal vem ago-
ra na versão Fit, com o peso e o power acertados para a prática 
de atividades físicas, proporcionando um confortável efeito com-
pressivo que ajusta e modela o corpo. Possui também proteção 
UV 50+.

TELA CLUBER
78% Poliamida 22% Elastano

Malha microfilamentada com estrutura de tela associada ao con-
forto do elastano. Com caimento leve e construção vazada, a Tela 
Cluber possui também secagem rápida com maior absorção e dis-
persão da umidade, gerando conforto térmico e respirabilidade.

LUXER GEL
85% Poliamida 15% Elastano

Seu visual com um brilho fosco proporciona peças com aspecto 
discreto e refinado.

• Confortável efeito compressivo que ajusta e modela o corpo;
• Proteção UV 50+;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado;
• Sustentável: produzido com água de reuso em seu processo 

de tinturaria, evitando o consumo de água potável. 

1362B.Z005
TOP CROSS

1360B.Z005
CALÇA CROSS LEGGING

9820A.E001
TOP YOGA 
COM TELA

9818A.E001
CALÇA YOGA 
LEGGING 
COM TELA



Manual de Tecidos e Tecnologia Inverno 2020@vivamedt Manual de Tecidos e Tecnologia Inverno 2020@vivamedt

ISSEY
86% Poliamida 14% Elastano

Ligamento canelado horizontal feito em poliamida opaca. Re-
siste 10 vezes mais ao cloro do que um elastano comum, pois 
utiliza Lycra® Xtra Life e possui Proteção UV 50+.

WONDER
77% Poliamida 23% Elastano

Malha com estrutura  canelada e alta porcentagem de elastano 
que traz uma mistura bem-sucedida entre estilo e performan-
ce, apresentando a elasticidade e a compressão perfeitas para 
valorizar a silhueta com muito conforto e visual refinado.

DUO MESCLA
91,4% Poliamida 8,6% Elastano

A combinação perfeita entre estilo e desempenho técnico, sua 
construção double-face permite explorar o lado mescla com o 
liso. Confortável, de toque macio, possui elasticidade acertada 
para a confecção de peças esportivas e athleisure que exigem 
liberdade de movimento.

9906A.C002
BLUSA RIB CROPPED MANGA LONGA

9892A.C002
CALÇA RIB LEGGING

1090B.Z005
TOP JOGGER

1088B.Z005
CALÇA JOGGER LEGGING
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• Alta compressão;
• Proteção UV 50+;
• Shape memory – excelente resistência e 

estabilidade dimensional;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado - não 

amassa e solta a sujeira com mais facilida-
de durante a lavagem;

• Alta respirabilidade – evita o superaqueci-
mento e retarda a exaustão;

• Mantém a hidratação da pele;
• Maior fixação das cores – cores vivas por 

mais tempo;
• Secagem rápida.

MOSCOU GLOSSY
86% Poliamida 14% Elastano

Tecido com desenho e formas lineares em alto relevo ressaltando 
toda a sua textura e seu efeito tridimensional. O efeito “glossy” 
garante um visual brilhoso ao tecido.

POWER JERSEY
COM CIRRÊ
79% Poliamida 21% Elastano

Tecido de aspecto encorpado, com acabamento cirrê e com maior 
aderência ao corpo. O alto percentual de fio de Elastano confere 
ao produto um bom power, com mais força de retorno, modelando 
o corpo com firmeza e maior conforto. Possui Proteção UV 50+.

1316B.Z005
TOP CORE

1314B.Z005
CALÇA CORE LEGGING

SUPPLEX MESCLA POWER
STRETCH
87% Poliamida 13% Elastano

Tecido  desenvolvido com microfibras de poliamida de alto desempenho, um fio 
com toque macio e natural, com estrutura firme e compacta, proporcionando 
alta sustentação e recuperação muscular para o corpo.

ACTION FLEX
MESCLA COLOR
92% Poliéster 8% Elastano

Tecido de microfibras de poliéster de alto desem-
penho, excelente resistência e estabilidade di-
mensional.

• Alta compressão;
• Proteção UV 50+;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado;
• Alta respirabilidade;
• Equilíbrio térmico;
• Secagem rápida.

1726B.E001
TOP SET

1724B.E001
CALÇA SET LEGGING

1292B.W046
TOP FLEX PULSE

1290B.W046
CALÇA FLEX LEGGING
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MATRIX COLOR
JACQUARD
56% Poliamida 24% Poliéster 20% Elastano

Com desenho de jacquard exclusivo VIVAME, o 
Matrix Color se diferencia pela sua mistura de fios 
tintos e, especialmente, por possuir o fio metali-
zado dourado em sua estrutura, trazendo requin-
te para a peça. Sua alta porcentagem de elastano 
também confere elasticidade com compressão e 
muito conforto, com toque extremamente macio.

LUMY
88% Poliamida 12% Elastano

Tecido com aspecto brilhante que traz vivacidade 
nas cores. Excelente para prática de atividades fí-
sicas que necessitam de alongamento.

• Poliamida brilhante;
• Tecnologia HighClo: elastano resistente ao 

cloro e com durabilidade 3 vezes maior que um 
produto com elastano convencional;

• Proteção UV 50+;
• Alta durabilidade.

1322B.T001
TOP GOLD MATRIX

1320B.T001
CALÇA GOLD LEGGING MATRIX

1328B.T001
TOP GOLD

1330B.T001
CALÇA GOLD LEGGING

MATRIX EMANA
LOGO
80% Poliamida 20% Elastano

Com desenho de jacquard exclusivo VIVAME, o 
Matrix Emana é uma versão com o fio Emana® da 
Rhodia, que absorve o calor do corpo humano, de-
senvolvendo-o sob a forma de raios infraverme-
lhos longos que, ao interagir com a pele, estimu-
lam a microcirculação sanguínea e o metabolismo 
celular. A alta porcentagem de elastano do Matrix 
também confere elasticidade com compressão e 
muito conforto, com toque extremamente macio.

MATRIX LOGO
MESCLA

82% Poliamida 18% Elastano

Com desenho de jacquard exclusivo VIVAME, a 
nova versão do clássico Matrix se diferencia pela 
sua mistura de fios mesclas e tintos, formando um 
visual totalmente novo e diferenciado. Sua alta 
porcentagem de elastano também confere elas-
ticidade com compressão e muito conforto, com 
toque extremamente macio.  

2916A.W006
TOP FIT MATRIX

2912A.W006
CALÇA FIT LEGGING MATRIX

2916A.Z005
TOP FIT MATRIX

2912A.Z005
CALÇA FIT LEGGING MATRIX
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FAX
90% Poliamida 10% Elastano

Com visual liso, fluído e toque macio, o tecido FAX proporciona 
um contato suave com a pele e conforto durante o uso, além 
de  ser de fácil cuidado e dispensa ser passado, economizando 
tempo e energia. O artigo Fax tem proteção UV 50+.

BLEND PLUS
86% Poliamida 14% Elastano

Construção de malharia que combina a poliamida (Náilon 6.6) 
Amni® com fio elastano e apresenta visual mescla colorido.

• Proteção UV 50+;
• Média compressão com efeito firmador;
• Alta durabilidade e de fácil cuidado;
• Sustentável: produzido com água de reuso em seu proces-

so de tinturaria, evitando o consumo de água potável.

1722B.X003
CAMISETA BURN MANGA LONGA

2392B.X003
CALÇA BURN LEGGING MESCLA

MALHA TRICOT
95% Viscose 5% Elastano

Construção em malha dupla com aparência 
inspirada nos pontos de tricot. Alia a ca-
pacidade de respirabilidade de uma fibra 
natural ao toque gelado das fibras de alta 
tecnologia. Uma combinação que confere 
ao tecido mais frescor, fluidez e maciez.

TECNOSPAN
MELANGE
92% Poliéster 8% Elastano

Tecido fino de poliéster, com aspecto liso 
de corta vento. Possui ótimo caimento, fle-
xibilidade e secagem rápida. Estrutura que 
possui elasticidade tanto na trama quanto 
no urdume. 

1626B.Z005
REGATA ESSENTIAL

2886B.C002
SHORT RIB

2840B.C003
TOP ENERGY COM ZÍPER

1712B.X003
SHORT BURN MESCLA

ELASTIC
90% Poliéster 10% Elastano

Tecido com estrutura “Four-Way” (elastici-
dade tanto no sentido da trama quanto do 
urdume). Ótimo caimento, flexibilidade e 
secagem rápida. 
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BLEND
95% Poliamida 5% Elastano

Construção de malharia que combina a 
poliamida (Náilon 6.6) Amni® com fio 
elastano e apresenta visual mescla co-
lorido. Sua estrutura leve se torna ideal 
para camisetas esportivas, promovendo 
extremo conforto junto à pele.

ULTRACOOL FIT
100% Poliamida

Tecido que contém microcamadas de microfibras de 
poliamida de última geração que proporcionam um to-
que muito suave e gelado, devido à sua tecnologia P.E.T. 
DRY® EXTREME COOL, que potencializa a absorção do 
suor, acelerando sua secagem e diminuindo sua forma-
ção. São fáceis de manter, podendo ser lavados e seca-
dos na máquina. Possui também Proteção UV 50+.

MESH MICROTOUCH DRY
86% Poliamida 14% Elastano

Construção do tecido especialmente projetada em duas microcamadas de mi-
crofibras de poliamida de última geração, gerando uma troca térmica extrema-
mente eficiente e potencializando a absorção de suor com altíssima dispersão 
do calor. Proporciona toque suave e gelado, além do visual opaco e natural.

• Respirabilidade – evita o superaquecimento e retarda a exaustão;
• Fácil manutenção, secagem rápida;
• Proteção UV 50+.

1706B.E001
CAMISETA PINK MANGA LONGA

2940A.X003
CAMISETA PULSE

1084B.Z005
CAMISETA JOGGER COM TELA

NEW TRIP
92% Poliamida 8% Elastano

Desenvolvido com a microfibra de poliamida juntamente com o fio 
ultrafino que é responsável pela formação dos microporos, o tecido 
tem excelente respirabilidade, deixando a pele seca e fresca durante 
os exercícios. É um artigo com tecnologia Dry-Move – de secagem 
rápida e dispensa ser passado – ideal para camisetas esportivas com 
apelo tecnológico. 

POLIAMIDA TELA NET
91% Poliamida 9% Elastano

Malha com estrutura em tela de toque suave na pele, de fácil cuidado 
e não precisa ser passado.

9882A.E000
CAMISETA PINK COM TELA

1692B.G009
CAMISETA DYNAMIC COM TELA

1180B.A010
CAMISETA CITRUS COM TELA

1180B.B010
CAMISETA CITRUS COM TELA
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TRILOBAL
85% Poliamida 15% Elastano

Desenvolvido com fio de poliamida brilhante trilobal, o artigo tem visual sofis-
ticado de brilho iridescente. Com elasticidade em ambos os sentidos (Bi-way), 
alonga sem deformar. Conta também com tecnologia LYCRA® SolarMax, que 
confere proteção FPU 50+. Ideal para peças esportivas leves. 

PLATINÉ
86% Poliamida 14% Elastano

Desenvolvido com fio de poliamida brilhante, o Platiné é um tecido com acaba-
mento refinado e elasticidade tridimensional. Ideal para peças esportivas leves, 
com alta durabilidade e respirabilidade.

MICROFIBRA OPACA
84% Poliamida 16% Elastano

Confeccionado com fio Lycra®, é um tecido elásti-
co microfilamentado que promove conforto e ma-
ciez. A combinação de compressão suave com o 
toque macio da microfibra é um benefício sempre 
procurado em produtos que tenham contato tão 
próximo com a pele. Sua aderência maleável pro-
porciona também um ótimo caimento à peça.

MICROFIBRA BEACH
84% Poliamida 16% Elastano

Tecido elástico microfilamentado confeccionado 
com fio Lycra® Xtra Life, fibra desenvolvida es-
pecialmente para promover uma longa duração de 
uso da peça, resistindo a degradação do cloro, ca-
lor e protetores solares até 10 vezes mais do que 
tecidos que não contém essa tecnologia.

2450B.E000
BODY BALLET

2452B.E000
SHORT SAIA BALLET

2450B.G009
BODY BALLET

9830A.E001
REGATA YOGA FITTED

1630B.Z005
REGATA TABATA FITTED

9830A.G011
REGATA YOGA FITTED

1092B.Z005
REGATA JOGGER FITTED

1630B.X003
REGATA TABATA FITTED
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DRY AIR
80% Poliamida 20% Elastano

Tecido desenvolvido em microfibra com construção discretamente vazada, criando uma textura com efeito 
3D e proporcionando alta respirabilidade à peça. Devido também ao seu alto porcentual de elastano, oferece 
extremo conforto, leveza e bom caimento.

9834A.E001
JAQUETA YOGA FITTED

9834A.G011
JAQUETA YOGA FITTED

1682B.Z005
JAQUETA TABATA FITTED

1682B.Z006
JAQUETA TABATA FITTED

TULE POWER NET
85,5% Poliamida 14,5% Elastano

Tecido feito em uma construção tipo tule, com alto percentual de elastano que 
associado a um fio fino, tornam o produto leve, mas com ótima sustentação. 

1262B.T001
BLUSA NUDE CROPPED TULE

CORTA-VENTO
BARILOCHE
100% Poliamida

Tecido especial para corta-vento, 
com acabamento cirrê que atribui 
resistência à água e toque macio.

2924A.E000
PARKA PULSE

2924A.C002
PARKA PULSE

2924A.Z005
PARKA PULSE

2924A.Z006
PARKA PULSE

1364B.Z005
JAQUETA CROSS BOMBER CORTA-VENTO

1264B.T001
PARKA NUDE
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MOLETOM
INFINITY
52% Poliéster 48%Algodão

Tecido feito de fibras desfibradas ob-
tidas através de resíduos têxteis, rece-
bendo um reforço de algodão e de poli-
éster PET para formar um novo fio. Já 
que os resíduos são separados por cor, 
o novo fio já vem colorido e evita a adi-
ção de corantes ou outros processos de 
tingimento, economizando água e evi-
tando resíduos químicos de tinturaria. 
É um moletom leve, texturizado e sem 
felpa. As irregularidades na textura da 
malha botonê são características par-
ticulares desse fio, proporcionando um 
aspecto rústico e valorizando a aparên-
cia autêntica do algodão. 

1728B.E001
MOLETOM SET COM CAPUZ

2542B.E001
CALÇA SET JOGGING

1728B.W046
MOLETOM SET COM CAPUZ

2542B.W046
CALÇA SET JOGGING

SPORT FLEECE
LASERWASH
66% Algodão 27% Poliéster 7% Elastano

Desenvolvido especialmente para o merca-
do esportivo, a composição com elastano do 
Sport Fleece garante liberdade de movimentos 
sem deformar a peça, retendo a sua forma. Em 
sua nova versão LASERWASH, o artigo passa 
por um processo de lavagem e desgaste su-
perficial  da cor, criando um visual único com 
aspecto artesanal e  customizado. Possui uma 
superfície mais lisa e encorpada, utilizando 
fios de algodão penteado, que passam por um 
processo de limpeza especial da fibra, propor-
cionando mais maciez e resistência. De fácil 
cuidado e alta durabilidade, também possui 
fator de proteção UV 50+.

PLUSH JEANS
LASERWASH
61% Poliéster 39% Elastano

Para atingir a aparência jeans, o Plush Jeans 
foi desenvolvido utilizando uma construção e 
efeitos de tingimento diferenciados, com co-
res selecionadas para simular os processos de 
estonagem, mantendo a cor e o visual do novo 
permanente. Em sua nova versão LASERWASH, 
o artigo passa por um processo de lavagem e 
desgaste superficial da cor, criando um visual 
único com aspecto artesanal e customizado.

1352B.G011
CALÇA LASERWASH JOGGING

1354B.Z005
MOLETOM LASERWASH COM 

CAPUZ

1352B.Z005
CALÇA LASERWASH JOGGING

1354B.G011
MOLETOM LASERWASH
COM CAPUZ
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ULTRAMICRO THERMO
89% Poliéster 11% Elastano

Malha térmica que possui a tecnologia P.E.T. (Tecnologia de Engenharia de 
Performance), atribuindo ao tecido o máximo de funcionalidade, resistên-
cia, proteção e conforto. É um tecido que favorece o equilíbrio térmico, 
porque ao mesmo tempo que protege contra o frio, o vento e a umidade, 
mantém o corpo aquecido, não bloqueia a transpiração e permite que o cor-
po “respire”. Tecido apeluciado e muito leve, adequado ao inverno tropical, 
com toque muito macio e uma sensação de aconchego.

• Anti-pilling (não produz bolinhas);
• Proteção UV 50+;
• Alta durabilidade e fácil cuidado, não amassa e possui secagem rápida; 
• Não amassa.

2318B.T001
CALÇA GOLD JOGGING THERMO

2316B.T001
JAQUETA GOLD THERMO

ENERGY UP THERMO DRY
91% Poliéster 9% Elastano

Malha térmica com a mesma tecnologia P.E.T. (Tecnologia de Engenharia de 
Performance) do tecido Ultramicro Thermo. Com a gramatura menor, é ideal 
para blusas mais ajustadas. Disponível também na versão mescla (92% PES 
8% PUE).

MOLETOM NEON
FELPADO
50% Algodão 50% Poliéster

Tecido de moletom diferenciado na cor neon 
com estrutura encorpada e avesso felpado. 
A cor vibrante garante um visual autêntico 
e cheio de estilo. Possui ribana do mesmo 
tecido.

MOLETOM
PIPELINE
53% Poliéster 47% Algodão

Tecido de moletom com estrutura en-
corpada e avesso felpado que garante 
um visual esportivo e cheio de estilo. 
Possui ribana do mesmo tecido.

FLEECE FLAMÊ MELANGE
57% Algodão 43% Poliéster

Tecido de moletom mescla com estrutura encorpada e avesso felpado que 
utiliza fios de algodão penteado, que passam por um processo de limpeza 
especial da fibra, proporcionando mais maciez e resistência. Acabamentos 
diferenciados evitam o encolhimento e torção da peça.

1176B.B010
MOLETOM CITRUS

2364B.Z005
JAQUETA LASERWASH FLEECE

COM CAPUZ

2750B.Z005
2750B.Z006

MOLETOM CARDIO

5744A.W006
5744A.Z005

BLUSA PULSE THERMO
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