
Energizando conteúdo: de cima para baixo
Upbeat escolhe a Eastman Embrace™ HY copoliéster por sua sustentabilidade  
e um acabamento superior para sua nova bebida proteica.

Alta qualidade, acabamento superior
Com sede no Reino Unido, a The Good Whey Company 
introduziu recentemente a Upbeat, uma bebida láctea 
proteica de última geração com não mais de 150 calorias. 
Uma embalagem de qualidade superior era necessária para 
refletir a alta qualidade do produto dentro do frasco. 
Susie Hignett, gerente de marca The Good Whey Company 
procurou a Eastman Embrace™ HY copoliéster para as 
necessidades de embalagem da Upbeat. A Embrace HY 
oferece uma sensação de embalagem macia ao toque, visual 
fosco e efeito de destaque de 360 graus na prateleira. Uma 
das principais razões para a Embrace HY ter sido considerada 
pela The Good Whey Company para o produto Upbeat foi a 
reciclagem das garrafas, o que é importante para a empresa. 

"A Eastman Embrace™ HY copoliéster é uma opção de 
embalagem sustentável e inovadora para os proprietários  
da marca, oferecendo uma densidade 30% menor do que 
outros copoliésteres exigindo menos material para a mesma 
demanda", disse Anthony Sammut, Gerente de vendas de 
especificação EMEA e gerente de marketing da Eastman.  
"Ao usar Embrace HY para seus rótulos, a The Good Whey 
Company foi capaz de usar um design personalizado e limpo 
para a garrafa PET que é reciclável, com uma cintura cônica, 
em vez de ter que usar uma garrafa pigmentada com um 
rótulo retrátil."

A perfuração dupla no rótulo permite que o usuário final 
possa rasgá-lo e removê-lo facilmente. Quando um rótulo  
é removido, a garrafa pode ser mais facilmente detectada no 
fluxo de reciclagem, aumentando a probabilidade do plástico 
ser utilizado para uma nova garrafa. O produto também foi 
feito mais reciclável porque a garrafa PET é clara ao invés de 
colorida, ao contrário de muitos outros produtos lácteos. 

"Trabalhar com a Eastman Embrace HY e usar a perfuração 
dupla permitiu um rótulo fácil e limpo de ser removido, 
portanto, incentivando os consumidores a remover os rótulos 
e aumentando a probabilidade da garrafa ser reciclada, sem 
medo de contaminação", disse Jon Cowan, diretor de vendas, 
CCL Label Decorative Sleeved. "Estas perfurações sutis não 
prejudicam a excelência visual que o rótulo oferece em 
termos de decoração 360 graus."

Um esforço de equipe  
"Fomos procurados pela The Good Whey Company para fazer 
um rótulo de produto que fosse atrativo e atraente aos olhos, 
nós imediatamente identificamos o material da Eastman 
Embrace HY como a solução ideal", disse Cowan. "Todas as 
empresas trabalharam durante a fase de desenvolvimento 
para alcançar um design de embalagem final atraente." 

A Embrace HY fornece aos produtos uma presença distinta  
na prateleira, com um efeito abrangente de destaque que 
 se forma nos recipientes de alto perfil. O material é 
naturalmente branco, eliminando a necessidade de 
revestimentos brancos impressos. A The Good Whey 
Company também selecionou a Embrace HY por seu  
efeito fosco e seu acabamento macio ao toque. 

Uma solução sustentável, Eastman Embrace™ HY copoliéster 
permite um acabamento superior para embalagens  
da Upbeat, refletindo um produto de alta qualidade.Para obter mais informações sobre a Eastman Embrace™ 

HY copoliéster, acesse: www.eastman.com/embrace.
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Embora as informações e recomendações aqui contidas sejam apresentadas 

de boa-fé, a Eastman Chemical Company não faz representações ou garantias 

quanto à sua veracidade ou precisão. Você deve fazer o seu próprio 

julgamento sobre a sua adequação e abrangência para o seu próprio uso, 

para a proteção do meio ambiente e para a saúde e segurança dos seus 

funcionários e compradores de seus produtos. Nada aqui contido deve ser 

interpretado como uma recomendação para usar qualquer produto, processo, 

equipamentos, ou formulação em conflito com qualquer patente, e não 

fazemos representações ou garantias, expressas ou implícitas, que o seu uso 

não infrinja qualquer patente. NENHUMA REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, 

EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM 

DETERMINADO FIM, OU DE QUALQUER OUTRA NATUREZA, SÃO 

APRESENTADAS AQUI COM RESPEITO À INFORMAÇÃO OU AO PRODUTO 

A QUE A INFORMAÇÃO SE REFERE E NADA AQUI RENUNCIA A QUAISQUER 

CONDIÇÕES DE VENDA DO VENDEDOR.

Fichas de segurança de dados fornecem as precauções de segurança que 

devem ser observadas ao manipular e armazenar nossos produtos e estão 

disponíveis on-line ou por solicitação. Você deve obter e analisar as 

informações disponíveis de segurança do material antes de manusear nossos 

produtos. Se quaisquer dos materiais mencionados não pertencerem aos 

nossos produtos, higiene industrial apropriada e outras precauções de 

segurança recomendadas pelos seus fabricantes devem ser observadas.
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